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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Z-1  Plan zagospodarowania terenu-stan istniejący   skala 1:1000 

Z-2   Projekt zagospodarowania terenu-stan projektowany  skala:1:500 

Z-3   Urządzenie terenu-strefa IV     skala 1:200  

 

A-1 Rzut boiska wielofunkcyjnego     skala 1:150 

A-2  Detal nawierzchni-boisko sportowe    skala 1:20/ 1:25 

A-3 Detal nawierzchni: nawierzchnie plac zabaw   skala 1:20 

A-4  Detal nawierzchni: nawierzchnia parking i    skala 1:20 

 aleje parkowe 

A-5  Komin kamienny       skala 1:20/1:10 

A-6 Rzut scena i ławki       skala 1:20 

A-7  Schody terenowe       skala 1:20 

A-8  Fundamenty  elementów małej architektury   skala 1:20 

A-9 Fundament  ławka parkowa     skala 1:20 

  

 
ZAŁĄCZNIKI 

• Zał. Nr 1- Plan  BIOZ 

• Wypis i wyrys z  Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miejscowości Rudniki uchwalonego  Uchwałą Nr 136/XIX/2004 z dnia 

07.12.2004r  Rady Gminy Włodowice. 

• Oświadczenie projektantów 

• Uprawnienia projektantów 

• Wypis z izby architektów projektantów 

 

KARTY TECHNICZNE 

 

• Urządzenia zabawowe 

• Urządzenia DeltaGardenHoltz 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa z Inwestorem 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010r 

Nr243, poz. 1623). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami –ostatnia z 31 sierpnia 2011r)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 1998 r. Nr 140, poz. 906) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 

• PN-EN 13200-1.2005. Obiekty widowiskowe. Projektowanie widowni. 

• Literatura techniczna. 

• Polskie normy budowlane  

• Wypis i wyrys z  Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miejscowości Rudniki uchwalonego  Uchwałą Nr 136/XIX/2004 z dnia 

07.12.2004r  Rady Gminy Włodowice. 
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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest działka nr 425 w miejscowości Rudniki, gmina 

Włodowice. Projekt ma na celu stworzenie strefy kulturalno – sportowej. W skład 

projektu wchodzą: 

• Projekt boiska wielofunkcyjnego 

• Projekt miejsc postojowych przy drodze gminnej oraz fragmentu chodnika  

• Projekt ogrodzonego placu zabaw 

• Projekt wiat grillowych i sceny 

• Projekt nawierzchni parkowych 

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją 

rysunkową oraz częścią konstrukcyjną. 

 

2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
 

Na dzień sporządzania niniejszego opracowania działka jest w znacznej części 

niezagospodarowana. Obszar charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomu 

terenu. Zarówno ukształtowanie terenu jak i granice działki dzielą obszar na cztery 

strefy. Teren obniża się stopniowo w kierunku południowym. Całkowita różnica 

poziomów terenu wynosi ok. 22m 

Na działce, w kierunku północ-południe, zlokalizowano ciąg pieszy łączący drogę 

gminną (ul. Ogrodowa ) ze Szkołą Podstawową. 
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Strefa I  - 377 m n.p.m. 

Teren stosunkowo płaski, teren zagospodarowany. Na obszarze strefy I 

zlokalizowano budynek szkoły oraz częściowo ogrodzone boisko szkolne 

o nawierzchni betonowej. W południowo – zachodniej części strefy zlokalizowano 

maszt telekomunikacyjny. Do strefy I istnieje dojazd od strony północnej, ul. Szkolnej. 

 

Strefa II – 373  m n.p.m. 

Granicę pomiędzy strefą I a strefą II stanowi skarpa. 

Teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty niezagospodarowaną zielenią.  

 

Strefa III – od 369 do 361 m n.p.m. 

Granicę pomiędzy strefą II a strefą III stanowi skarpa. 

Teren z łagodnymi spadkami terenu, w dużej części niezagospodarowany. 

W południowo – wschodniej części znajduje się jezioro. Od strony północnej jeziora 

jednokondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 6,75 m2. Budynek murowany cegłą, 

przykryty dachem jednospadkowym, nieotynkowany. Od strony zachodniej posiada 

okienko boczne. W obecnym stanie obiekt nie nadaje się do użytku, wymaga 

remontu lub rozbiórki. 

Na terenie omawianej strefy w sposób naturalny wytworzył się ciąg pieszy w 

kierunku wschód zachód łączący  teren zabudowy jednorodzinnej z głównym ciągiem 

pieszym łączącym drogę gminną (ul. Ogrodowa ) ze Szkołą Podstawową. 

 

Strefa IV – od 354 m n.p.m. do 361m n.p.m. 

Granicę pomiędzy strefą III a strefą IV stanowi przewężenie wynikające z granicy 

działki. 

Teren całkowicie niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą 

Od strony południowej przylega do ul. Ogrodowej, od strony południowo – 

wschodniej do ul. Kościuszki. 

Przez teren strefy IV przebiega sieć wodociągowa oraz linie wysokiego napięcia.  

 

2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI STANU ISTNIEJ ĄCEGO 
 

Lokalizacja:          Rudniki, gmina Włodowice; 

Nr działki:                       425; 
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Powierzchnia zabudowy działki:         603,36 m2; 

Powierzchnia ciągów pieszych                                           215 m2; 

Powierzchnia nawierzchni terenów rekreacyjnych            968 m2; 

Powierzchnia zbiorników wodnych                   504,97m2; 

Procent terenów zielonych:                         ~92%; 

Procent terenów zabudowanych:                   ~5%; 

Procent powierzchni zbiorników wodnych:              ~3%; 

 
2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU 
 

Przez działkę przebiega linia sieci  wodnej oraz sieć energetyczna. Projekt nie 

wymaga podłączenia do sieci. Projekt zachowuje odległości od linii wysokiego 

napięcia. 

 
2.4 ZIELEŃ 
 

Działka niezagospodarowana, zadrzewiona.  
 
 
2.5 WPŁYW EKSLOPATACJI GÓRNICZEJ 
 

Działka znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej. 

 
2.6 OCHRONA KONSERWARTORSKA 
 

Działka nie podlega ochronie konserwatora. Część działki-STREFA 2 znajduje 

się w strefie ochrony Górnojurarskiego  Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

 
2.7 PLAN MIEJSCOWY 
 

Działka  nr 425  i usługowych oznaczonych w planie jako U1 oraz ZP. 

Zgodnie z wymaganiami  Wypisu i wyrysu z  Miejscowego  Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miejscowości Rudniki uchwalonego  Uchwałą Nr 136/XIX/2004 z 

dnia 07.12.2004r  Rady Gminy Włodowice ustala się następujące zasady 

przeznaczenia terenu U1-tereny zabudowy usług publicznych, oświaty i nauki (teren 

przy szkole): 

-obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, małej architektury, zieleń izolacyjna, 

zadrzewienia, urządzenia komunikacyjne, sieci-nieuciążliwe urządzenia nie 

wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości –SPEŁNIONE, 
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-dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń sportu-SPEŁNIONE, 

-zakaz lokalizacji obiektów powodujących zmianę estetyki- SPEŁNIONE, 

-nakaz utrzymania istniejącej zieleni - SPEŁNIONE, 

-dopuszcza się lokalizację parkingów (NIE OBOWIĄZUJE) oraz ciągów pieszo-

jezdnych- SPEŁNIONE, 

-dopuszcza się lokalizację sieci-NIE OBOWIĄZUJE, 

-obiekty i urządzenia zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym mogą być 

lokalizowane pod warunkiem dostosowania do wymagań przeznaczenia 

podstawowego- SPEŁNIONE, 

Przeznaczenie terenu ZP -zieleni urządzonej (pozostała część działki nr  425)- 

- przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, rekreacji, zieleń, trasy i 

urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia- SPEŁNIONE, 

-nakaz adaptacji istniejącego zagospodarowania, realizacja nowych założeń 

zieleni urządzonej- SPEŁNIONE, 

-zieleń powinna mieć charakter komponowany- SPEŁNIONE, 

-zakaz stosowania obcych odmian topoli- SPEŁNIONE, 

-zieleń izolacyjna przy drogach- SPEŁNIONE, 

-dopuszcza się lokalizacje urządzeń związanych z przeznaczeniem 

podstawowym oraz obiektów małej architektury- SPEŁNIONE, 

-ustala się lokalizację parkingów oraz ciągów pieszo-jezdnych- SPEŁNIONE, 

-dopuszcza się lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej-NIE 

OBOWIĄZUJE, 

-obiekty o przeznaczeniu uzupełniającym mogą być lokalizowane przy 

dostosowaniu do przeznaczenia podstawowego- SPEŁNIONE. 

Pozostałe ustalenia planu które dotyczą założenia: 

-kolorystyka pokryć dachowych ciemna, stonowana czerwień, brąz-

SPEŁNIONE, 

-zakaz  budowy przedsięwzięć powodujących wpływ na środowisko-

SPEŁNIONE, 

-dopuszcza się budowę obiektów małej architektury, 

-ogrodzenia działkę z naturalnych surowców jak : kamień, drewno, metal i 

ujednolicenie ich, zakaz stosowania ogrodzeń betonowych –SPEŁNIONE, 

 -zakaz stosowania jaskrawych barw w elementach zagospodarowania terenu, 
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-dla terenu U1: współczynnik intensywności zabudowy 40% pow. terenu-

POZOSTAJE BEZ ZMIAN- SPEŁNIONE,  

         -dla strefy E-SN- zakaz budowy obiektów kubaturowych w odległości 8m po 

każdej stronie linii- SPEŁNIONE, 

         -nakazuje się budowę śmietników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego 

oraz miejscach rekreacyjnych-SPEŁNIONE. 

 

2.8 INWENTARYZACJA ZIELENI 
 

Projekt nie ingeruje w zieleń istniejącą stąd nie przedstawiono inwentaryzacji 

zieleni. Zieleń istniejąca pozostaje bez zmian. 

 

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 

3.1 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Plan zagospodarowania działki wskazuje lokalizację projektowanych 

elementów, planowane do nich dojścia, dojazdy oraz otaczającą zieleń. 

Dla strefy I projektuje się nowe, ogrodzone boisko wielofunkcyjne. Dla strefy II 

i III nie przewiduje się żadnej ingerencji. Dla strefy IV projektuje się ogrodzony plac 

zabaw, miejsca wypoczynku w postaci wiat grillowych oraz małą scenę wraz z 

siedziskami.  W strefie IV znajduje się parking przeznaczony dla 10 samochodów 

osobowych, wliczając miejsce dla niepełnosprawnego. 

 

3.1.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI STANU PROJEKT OWANEGO 
 

Lokalizacja:              Rudniki, gmina Włodowice; 

Nr działki:                         425; 

Powierzchnia działki:              2,03 ha; 

Powierzchnia zabudowy działki:                   603,36 m2; 

Powierzchnia ciągów pieszych                                           840 m2; 

Powierzchnia nawierzchni terenów rekreacyjnych             177m2; 

Powierzchnia pod ciągi piesze i inne nawierzchnie: 

-Strefa 1                    - m2; 

-Strefa 4: 1. Nawierzchnia pod ciągi piesze            802 m2; 
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2.Plac zabaw: piach           351,8 m2; 

-Istniejący chodnik               215 m2; 

-Projektowany parking              153 m2; 

Powierzchnia zbiorników wodnych                   504,97m2; 

Procent terenów zielonych:                      ~88,0%; 

Procent terenów zabudowanych:                   ~5%; 

Procent powierzchni zbiorników wodnych:                 ~3%; 

 

3.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO STREFY I 
 

Projektuje się boisko wielofunkcyjne wraz z elementami małej architektury. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie 

następujących robót budowlanych: 

- demontaż istniejącego boiska o nawierzchni betonowej, 

- demontaż istniejącego piłko chwytu,  

- demontaż istniejącego wyposażenia boiska (kosze do koszykówki, bramki do 

piłki nożnej). 

 

3.2.1 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
- Boisko sportowe wielofunkcyjne 

Boisko sportowe wielofunkcyjne zbudowane z pól do gier w piłkę nożną, piłkę 

ręczną, koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44,00x27,00m wraz z 

opaską bezpieczeństwa o nawierzchni poliuretanowej rozłożonej obwodowo wokół 

boiska. Powierzchnia boiska wraz z opaską ochronną wynosi 1283,00m2. 

Płytę boiska przedstawiono graficznie na rysunku A-1. 

 

WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO: 

- Kosze do koszykówki (4 szt.) 

• Statyw kosza wykonany z rury 114,3x4mm.  

• Tablica wykonana z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z 

kasetą umożliwiającą montaż na statywie. Siatka z łańcuszka 5mm lub 

alternatywnie z polipropylenu. Zbrojenie fundamentowe z pręta 20mm z 

gwintowanymi końcami ułatwiający pionowy montaż statywu. Cała 

konstrukcja ocynkowana metodą ogniową. 



BUDOWA STREFY KULTURALNO-SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI 
 

12 
 

- Słupki do piłki siatkowej (2 szt) 

Słupki do piłki siatkowej o wysokości całkowitej 2910mm montowane będą 

w sposób okresowy na czas gry do specjalnie przygotowanych tulei montażowych 

trwale osadzonych w gruncie. Siatka z białego polipropylenu na stalowym naciągu 

rozpiętym pomiędzy słupkami. 

 

- Bramki do piłki no żnej /piłki r ęcznej (2 szt) 

Rama główna bramki (aluminiowa) o wymiarach 2000x3000mm wykonana 

z anodowanego kształtownika wyciskanego 80x80x3mm, wg normy PN-84/H-93669 

lub o lepszych parametrach. Siatka z białego polipropylenu rozpięta pomiędzy 

słupkami i poprzeczką bramki. 

 

- Piłkochwyty 

Funkcję piłkochwytów pełnią słupy stalowe ocynkowane o rozstawie co 3,0m 

rozłożone po obwodzie boiska. Wypełnienie pól między słupkami z siatki stalowej 

ocynkowanej gr 3,2mm od poziomu boiska do wys. 2m oraz z siatki 

polipropylenowej. Słupy osadzone na fundamentach betonowych na głębokości 

posadowienia – 1,0m poniżej terenu.  

 

POZOSTAŁE: 

- Kosze uliczne (4szt.)  

Montaż koszy na śmieci o pojemności 30l przewidziano w bezpośrednim 

sąsiedztwie ławek młodzieżowych. Lokalizację koszy przedstawiono na rysunku 

zagospodarowania terenu Z-2.  

 

- Ławka (8szt.) 

Konstrukcja wykonana z rury 48,3x3,2mm. Listwy z tworzywa sztucznego 

o wymiarach 40x120x1370mm posiadające certyfikat PHZ. Wymiary ławki 

550x1500x850mm. Stopień wykonany z blachy łezkowej (antypoślizgowej). Całość 

ocynkowana ogniowo. Lokalizację ławek przedstawiono na rysunku boiska  A-1. 
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3.2.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 
 
3.2.2.1 NAWIERZCHNIA POD BOISKO SPORTOWE 
 

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa z podkładem mineralno – 

syntetycznym pod boisko sportowe: 

 

Konstrukcja nawierzchni: 

1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr.13mm 

Podkład mineralny – syntetyczny, gr.min.35mm 

2. Podbudowa 35cm 

3. Grunt rodzimy 

 

1.Nawierzchnia sportowa 

Nawierzchnia poliuretanowo – gumowa  o grubości warstw 13mm – 

podstawowa, wymagająca podbudowy. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody. 

Podkład mineralno – syntetyczny-  warstwa podkładowa o grubości ok. 

35mm wykonana maszynowo bezpośrednio na placu budowy, bezspoinowa, 

przepuszczalna dla wody. Stanowi bezpośrednie podłoże pod nawierzchnią 

poliuretanowo – gumową o grubości 13mm. Skład: mieszanina kruszywa 

kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR połączonych lepiszem 

poliuretanowym. Dla nawierzchni poliuretanowych nie dopuszcza się stosowania 

materiałów prefabrykowanych. 

 

2. Warstwy podbudowy: 

Warstwa wyrównuj ąca: grubość ok.5cm,  miał kamienny, zagęszczony. 

Warstwa konstrukcyjna : grubość ok. 20cm, kruszywo kamienne zaklinowane 

i zagęszczone. 

Warstwa ods ączająca: grubość ok. 10cm , piasek (pospółka), zagęszczony. 

 

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 5x25x100 cm na ławie 

betonowej zwykłej. 
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3.2.2.2  POZOSTAŁE NAIWERZCHNIE 
 
Pozostałe nawierzchnie planuje się pozostawić jak w stanie istniejącym. 
 

3.2.3 ODWODNIENIE BOISKA 
 

Opis przyjętego rozwiązania 
 

Odprowadzenie wody deszczowej z boiska sportowego projektuje się poprzez 

odwodnienie liniowe. Zaprojektowano dwa odcinki odwodnień o długości 23m +44m 

każdy. System kanałów należy prowadzić wzdłuż boków boiska (wg rys). Proponuje 

się wykonanie odwodnienia w systemie ACO Gala G100 lub równoważnym, z 

rusztem kratowym, ocynkowanym. Odcinki kanałów projektuje się ze spadkiem lustra 

wody ( dna kanału). Odbiór wody następować będzie poprzez skrzynkę odpływową z 

koszem osadczym(wg rys). Odprowadzenie wody deszczowej projektuje się do 

istniejącej kanalizacji deszczowej (zgodnie z planem zagospodarowania terenu). 

Projekt odwodnienia wg oddzielnego opracowania. 

 

3.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO STREFY II 

 
Strefę II pozostawia się w niezmienionym stanie. Stanowi ona strefę izolacyjną 

pomiędzy szkołą, a zagospodarowanym terenem rekreacyjnym. 

 

3.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO STREFY III 

 
Strefę III pozostawia się w niezmienionym stanie. Stanowi ona strefę izolacyjną. 

 

3.5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO STREFY IV 

 
Projekt strefy 4 zakłada lokalizację ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, 

podestu scenowego wraz z ławkami oraz wiat grillowych. W południowej części strefy 

znajduje się parking (10 miejsc parkingowych). 

 

3.5.1 PLAC ZABAW 
 

Plac zabaw będzie zlokalizowany w zachodniej części strefy czwartej,  od 

zachodu granicząc działką budowlaną 433/4, a od północy z działkami  LS oraz 
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426/1. Główne wejście na plac zabaw będzie prowadziło z istniejącej alei 

spacerowej łączącej  ul. Ogrodową ze Szkołą Podstawową. 

Forma placu zabaw stanowi półowal. Dookoła skweru  zieleni zaprojektowano 

plac zabaw, który ze względu na grupy wiekowe będzie dzielił się na strefy: 

-strefa zabaw dzieci młodszych  

-strefa ogólnodostępna 

-strefa dla dzieci starszych 

Poszczególne strefy mają za zadanie oddzielać  dzieci najmłodsze od 

najstarszych, umożliwiając pociechom korzystanie z urządzeń zabawowych 

dostosowanych do ich grup wiekowych. Nawierzchnia poszczególnych tworzy 

kształt  półelipsy, co umożliwia dzieciom jak i ich opiekunom swobodne 

przemieszczanie się po placu zabaw, a zarazem łączenie poszczególnych stref. 

Umieszczony przy ogrodzeniu placu skwer zieleni jest miejscem odpoczynku dla 

opiekunów-znajdują się tu ławeczki i kosze na śmieci. 

Teren placu zabaw jest odgrodzony od pozostałej części parku ogrodzeniem. 

Plac zabaw jest zgodny z wymogami Dz.U. Nr 75, poz. 690. Plac zabaw jest 

oddalony  od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów o ponad 10m. Nasłonecznienie 

placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny liczone w dniach równonocy w godz. 10-

16, a w warunkach miejskich ponad 2 godziny. Plac zabaw spełnia normy:  

norma PN-EN 1176 – określająca ogólne wymagania bezpieczeństwa urządzeń na 

placu zabaw; 

norma PN-EN 1177 – która określa wymagania odnośnie nawierzchni 

amortyzujących upadki stosowanych na placu zabaw. 

 

3.5.1.1 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERE NU 
 

Projektowane  zagospodarowanie placu zabaw obejmuje: 

 

-Elementy zabawowo-sprawno ściowe  

Należy je fundamentować i wyposażać zgodnie z wymogami normy normy 

PN_EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymaganiami bezpieczeństwa). 

Dopuszcza się stosowanie elementów innych producentów o parametrach 

zbliżonych. 
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• Strefa 1 –dzieci młodsze 

Hustawki koniki (szt. 2) nr katalogowy GT-1700 
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MATERIAŁY 

Huśtawki wykonane z drewna klejonego impregnowanego o średnicy 100mm. 

Belki w kolorze miodowym- montaż bezpośrednio w gruncie. Rączki wykonane z 

tworzywa,  siedziska i głowy ze sklejki wodoodpornej. Noga stalowa stanowiąca 

konstrukcje wykonana z rury stalowej o średnicy 100mm malowanej proszkowo. 
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• Strefa 2 –dzieci najmłodsze i 2-4 letnie 

Piaskownica (szt. 1) ) nr katalogowy GT-034/6 
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MATERIAŁY 

Piaskownica wykonana z drewna bezspoinowego o średnicy 80mm 

impregnowanego ciśnieniowo. Drewno w kolorze impregnowanego drewna. Montaż 

wolnostojąca.  

Piasek do piaskownic to skała okruchowa o wielkości ziaren od 0,1-2,5mm, 

którym głównym składnikiem jest kwarc. Skała musi być myta, sortowana i 

przesiewana, a piasek z niej wykonany musi mieć atest Państwowego Zakładu 

Higieny PZH i musi być przeznaczony do piaskownic. 

 

Karuzela Hyzio  (szt. 1) ) nr katalogowy KM-0003QS 
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MATERIAŁY 

Podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej. Rury wykonane ze stali malowanej 

proszkowo. Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej. 

 

Hustawka Fela (szt. 1) nr katalogowy GT-1804 
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MATERIAŁY 

Huśtawka wykonana z drewna klejonego o średnicy 100 i 60mm 

impregnowanego w kolorze miodowym. Montaż na kotwach stalowych. Łańcuchy 

huśtawki wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z tworzywa pampers lub pampers 

z łańcuszkiem. 

Huśtawka przeznaczona dla dzieci młodszych i starszych. 

 

• Strefa 3- dzieci starsze 

 

Zestaw Urwis 1 (szt. 1) nr katalogowy GT-0101B 
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MATERIAŁY 

Zestaw składa się z ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni oraz drabinek do 

wchodzenia. 

Zestaw wykonany z drewna klejonego o średnicy 100 i 60mm impregnowanego 

malowanego w kolorze miodowym. Montaż na kotwach stalowych. Zjeżdzalnia: ślizg 

wykonany z blachy nierdzewnej, burty zjeżdżalni z blachy pomalowanej proszkowo. 

Burty wykonane są z HPL, HDPE, ABS. Elementy metalowe takie jak drążki i 

poręcze malowane są proszkowo. Przeplotnia wykonana jest z drewna. 

 

- Mała architektura 

 

Tablica regulaminu plac zabaw (szt. 1)  

Tablica wykonana z drewna klejonego impregnowanego, montowanego na 

kotwach. 

Grafika tablicy powinna być zgodna z rysunkiem poglądowym. 

Zapis tablicy powinien zawierać min. następujące informacje: 

-zakaz wprowadzania psów 

-zakaz śmiecenia 

-inne informacje istotne dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci, powinny być 

wprowadzone po konsultacji z zamawiającym 
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 Ławka (szt. 3)  

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego o średnicy 100mm impregnowanego, 

montowana na kotwach stalowych. Belki o kolorze miodowym. 
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Kosze na śmieci (szt. 3)  

Kosze na śmieci w liczbie 5 przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie ławek 

młodzieżowych. Lokalizację koszty przedstawiono na rysunku zagospodarowania 

terenu Z-2. 

 

Ogrodzenie  

Ogrodzenie placu zabaw wykonane albo jako ogrodzenie typ „ Safe”  albo 

drewniane.  

Typ „Safe” to typ ogrodzeń bezpieczny dla placów zabaw.  Ogrodzenie wykonanie 

jest z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo, zakończonych bezpiecznie w 

łuk (brak ostrych zakończeń). Wysokość panelu wynosi 70-150cm a jego szerokość 

20-210cm.   

Panele powinny być wykonane z drutów o parametrach: 

- oczko 220x70mm,  

- średnica drutu pionowego: Ø 6 lub Ø 8 mm ,  

- średnica drutu poziomego: Ø10 lub Ø 12 mm  

Dopuszcza się stosowanie paneli prostych lub paneli z przetłoczniami w kształcie 

litery V.  Panele dzielą słupki o grubości blach 2mm, i profilu 60x40mm.  

 

Ogrodzenie drewniane 
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3.5.1.2 WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 
 

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna iglastego 

rdzeniowego, bezrdzeniowego. Belki rdzeniowe przygotowano z drewna z cięć 

sanitarnych, bezrdzeniowe - z drewna tartacznego. Drewno jest impregnowane i 

barwione na kolor mahoniowy. Możliwe jest także pozostawienie belek bez 

dodatkowego powlekania. 

2. Kotwy- urządzenia i zestawy mogą być osadzone przy pomocy kotew stalowych 

ocynkowanych w gruncie. Elementy należy mocować na fundamencie 

umieszczonym zgodnie z normą EN1176. Zestawy mogą być mocowane 

bezpośrednio w gruncie za pomocą fundamentów betonowych. 

3. Farba- wszystkie elementy drewniane oraz elementy wykonane ze sklejki muszą 

być malowane natryskowo farbami akrylowymi, które tworzą elastyczną powłokę. 

Powłoka musi mieć filtr przeciw promieniowaniu UV. 

4. Elementy konstrukcyjne drewniane- mogą być zakończone od góry kapturkami z 

tworzywa sztucznego. 

5. Elementy stalowe- uchwyty, poręcze, balkoniki i inne wykonane ze stali muszą być 

malowane proszkowo.  

Wszystkie łączenia, spawy i mocowania są gładkie, odpowiednio wyprofilowane i 

bezpieczne dla użytkowników. 

6.Sklejka wodoodporna-różnych grubościach, jest stosowana do wyrobu daszków i 

burt, a także do budowy zjeżdżalni. Elementy wykonane ze sklejki malowane są na 

jaskrawe kolory wodnymi farbami akrylowymi. 

7.Zabezpieczenia- drewno zabezpieczone przed wilgocią, pokrywane 

wielowarstwowo preparatami które chronią je przed pękaniem, złuszczeniem, 

zwietrzeniem oraz pleśnią.  

 

UWAGA! 

Urządzenia i zestawy zabawowe muszą być  jak najbardziej zbliżone sposobem 

konfiguracji i wielkością do przedstawionych na rysunkach poglądowych, jak również 

w skład wymaganych przez wymagającego zestawów mają wchodzić wszystkie 

elementy składowe zgodnie z przedstawionym opisem. 
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3.5.1.3 MONTAŻ DO PODŁOŻA 
 

Elementy można mocować w różnorodny sposób. Pierwszym sposobem jest 

zakopanie słupa w ziemi na głębokość 70cm. Dodatkowym czynnikiem mocującym 

jest tutaj około 10-centymetrowa warstwa suchej zaprawy cementowej wokół słupa, 

na głębokości 40cm.  

Drugim sposobem mocowania jest wykorzystanie kotew, pozwalające uniknąć 

procesu gnicia i butwienia drewna na styku z powierzchnią ziemi. Kotwy podnoszą 

belki o 10cm ponad poziom gruntu, co znacznie przedłuża żywotność drewna. 

Mocowane są do belek w trwały, estetyczny i bezpieczny sposób.  Kotwy 

zamocowane są w betonowych fundamentach osadzonych w podłożu. 

Trzecim sposobem mocowania może być mocowanie belek drewnianych w 

fundamencie betonowym. 

Mocowanie elementów zabawowych: 

1. Zestaw Urwis 1, huśtawką wahadłowa- belki mocowane na kotwach 

stalowych, dopuszcza się mocowanie bezpośrednio w gruncie w fundamencie. 

2. Piaskownica-wolnostojąca. 

3. Huśtawki koniki- montaż przez wkopywanie, belka stalowa średnicy 10cm 

mocowana w fundamencie betonowym. 

4. Tablica informacyjna-montaż w gruncie- fundament betonowy.  

5. Kosze na śmieci- montaż na fundamencie betonowym. 

6. Ławki- montaż na fundamencie betonowym lub na kotwach stalowych w 

fundamencie betonowym. 

 

3.5.1.4 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 
 

 Nawierzchnia placu zabaw to nawierzchnia bezpieczna zgodna z wymogami 

normy PN-EN 1177. Proponuje się nawierzchnie z piasku pod urządzenia 

zabawowe. 

Plac zabaw, zgodnie z normą należy wyposażyć w nawierzchnie takie jak: 

-nawierzchnia pod urządzenia zabawowe-piasek,  

-nawierzchnia komunikacyjna-nawierzchnia z kostki brukowej, 

-nawierzchnia trawiasta. 
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 Nawierzchnia bezpieczna 

Norma EN 1177 określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na 
placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna 
jest amortyzacja upadku.  
 
Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje materiałów stosowanych na placach 
zabaw: 

materiał* 
opis 
[mm] 

minimalna grubość 
[mm]** 

maskymalna  
wys. spadania [cm] 

darń / gleba - - do 100 
kora kawałki wielkości 20-80 300 do 300 
wióry wielkości od 5 do 30 300 do 300 
piasek*** ziarno od 0,2 do 2 300 do 300 
żwir*** ziarno od 2 do 8 300 do 300 

inne materiały z prób określenia HIC**** 
badano krytyczną 
wysokość upadku 

 

* - materiały odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci 

** - jeżeli używa się materiału rozdrobnionego luzem, należy go układać warstwą 

grubszą o 200 mm od wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysokości 

upadku 

*** - bez cząsteczek mułu lub gliny 

**** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu głowy powodowane upadkiem 

 

Zgodnie z powyższym na placu jako nawierzchnię bezpieczną pod elementy 

projektuje się piasek bez udziału mułu i gliny o  grubości warstwy 30cm. Piasek 

wykonany dla stref bezpieczeństwa musi być płukany, bez zawartości części 

pylastych i iłów o frakcji 0,2-2mm. Nawierzchnię z piasku należy tworzyć na 

geowłókninie- tworzy ona zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastów na 

bezpiecznym podłożu. Położenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z rysunkiem 

zagospodarowania Z-2. 

 

Konstrukcja nawierzchni: 

-piach 30cm 

-geowłóknina 

-grunt rodzimy 
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 Nawierzchnia komunikacyjna 

 Projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej prostokątnej stanowiącą ścieżkę 

komunikacyjną (dokładny opis nawierzchni w punkcie 3.5.4). Ścieżka biegnie 

pomiędzy pasem zieleni a nawierzchnią z piasku, wydzielając miejsce na elementy 

zabawowe. 

Szerokość ścieżki wynosi 1,5m. Na styku z nawierzchnią trawiastą oraz piaskiem 

należy ją ograniczyć obrzeżem betonowym zgodnie z rysunkiem A-3.  

Nawierzchnia będzie wykonana jednym  kolorze. Kolorystykę należy wykonać 

zgodnie z rysunkiem kolorystyki zamieszczonym na planie zagospodarowania Z-2. 

 

Nawierzchnia trawiasta 

Stanowić będzie centralny punkt placu a także występuje na placu zabaw. 

Teren przeznaczony pod trawę należy ograniczyć obrzeżem. Fragment terenu 

zielonego szkolnego placu zabaw winien pełnić funkcję rekreacyjną służącą do 

zabaw i wypoczynku. 

 

3.5.2 PODEST SCENOWY I WIATY 

 
Strefa przeznaczona na lokalizacje sceny  i zadaszonych wiat. Ścieżki tworzą 

kształt elipsy. 

Północną części elipsy wyznacza 3 koła  tworzące placyki o nawierzchni 

wykonanej z kostki brukowej . Dostęp do placyków jest możliwy z alei głównej. 

Pozostałe place to miejsca przeznaczone pod wiaty i kamienne grille  na 

pozostałym przewiduje się lokalizację grilla wraz z kompletem stołów i ław. 

 

3.5.2.1 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERE NU 

 

-Altana (szt. 2)  

Projektuje się altany ogrodowe wykonane z drewna zgodnie z załącznikiem. 

 

Forma i przeznaczenie 

Altany stanowią prosta formę. Zbudowane na rzucie kwadratu, zadaszone. 

Przeznaczone są do wypoczynku ludzi w parku. 

Zestawienie powierzchni 
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Powierzchnia wiaty-  ok. 15,21 m2 

Kubatura wiaty         ok. 38m3 

Wysokość wiaty        ok.300cm 

Długość wiaty            390x390cm 

Kąt nachylenia          30 stopni, dach symetryczny 

 

Konstrukcja 

Konstrukcja altany opiera się na słupach 9 x 9 cm (krzyżowo cięte) 

rozstawionych w odległościach 281cm. Na słupach oparte są belki o przekrojach 

6x12cm. Belki i słupy łączą zastrzały o wymiarach 4x12cm.  Dach wykonany z krokwi 

o wymiarach 4x16cm, opartych na belkach i połączonych śrubowaniem z metalową  

kalenicą (zgodnie z instrukcja montażu zamieszczoną w załącznikach). 

Do dachu należy przymocować deskowanie, które pokryć należy papą. Do papy 

można zamocować gont. 

 

Instalacje 

Brak. 

 

Wyposażenie 

W altanach proponuje się zlokalizować stoły drewniane. 
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Kolorystyka 

Kolor dachu-czerwony lub brązowy 

Drewno-zgodnie z producentem 

 

Wpływ na środowisko 

Altany projektuje się jako wolnostojące, brak instalacji. Wiaty nie ingerują w 

środowisko. Stanowią jego element. 

 

- Stoły drewniane (szt. 2)  

Stoły są zlokalizowane w altanach. 

Parametry stołu: 

1 stołu 130 x 74 x 73 cm 

1 ławy 150 x 64 x 84 cm 

2 krzeseł 50 x 64 x 84 cm 

Zestawy ogrodowe wykonane z drewna łączonego za pomocą śrub.  

 

 

 

-Kominki grillowe (szt. 3) 

Przewiduje się lokalizację kominków grillowych zgodnie z rysunkiem 

zagospodarowania terenu Z-3. Kominki należy wykonać z kostki granitowej, murując 

je na zaprawie cementowej lub na zaprawie do kamieni.  

Kominki należy murować na betonowym fundamencie o szerokości 15-20cm. 

Pod fundament należy podłożyć posypkę z zagęszczonego żwiru. 
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- Ławostoły (szt.3)  

Na jednym okręgu wykonanym z nawierzchni mineralnej zamiast wiat wyznacza 

się lokalizację trzech ławo stołów wykonanych z drewna.  
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Stoły wykonane są z drewna o parametrach 180x140x75 cm wykonanych 

zgodnie z rysunkami w załącznikach. Lokalizację ławek przedstawiono na rysunku 

zagospodarowania terenu Z-3. 

 

- Podest sceniczny (szt 1) i ławki 

Forma i przeznaczenie 

Projektuje się miejsce sceniczne zlokalizowane w południowej części strefy. 

Scena w kształcie prostokąta.  Ławki przeznaczone dla 45 osób. 

Ze względu na ukształtowanie terenu ławki należy rozmieścić schodkowo. 

Wysokość w najwyższym punkcie wynosi do 0,45m.  

 

Opis konstrukcji  

Ściany oporowe 

Ze względu na niewielkie zagłębienie w terenie zaprojektowano ściany oporowe 

oddzielające ławki od gruntu.  Ściany żelbetowe o szerokości 15cm wylewane na 

mokro, obłożone okładziną kamienną z płyt piaskowca grubości 3cm mocowanych 

na ruszcie.  

 

Ławki (9sztuk):  

Nawierzchnia pod ławki wykonana z kostki betonowej grubości 7cm, lub innej 

równoważnej do akceptacji przez architekta i inwestora, ułożonej na warstwie 

piasku/cementu grubości 5-6cm dla zapewnienia spadku 1%, ułożonej na warstwie 

kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm. Kolorystyka nawierzchni 

zgodnie z opisem poniżej.  

Siedziska stanowią ławki drewniane. Projektuje się klasyczne ławki o siedzisku 

drewnianym (drewno 2,5x14cm)  impregnowanym ciśnieniowo przeciwgrzybicznie i 

przeciwogniowo i konstrukcji stalowej malowanej farbą proszkową o kolorze RAL 

8016. Konstrukcja ławek opiera się na stopach mocowanych do podłoża za pomocą 

śrub M8 100.  

Ławki posiadają wymiary 300/56/44cm,ławki w narożach 420/56/44. 

Ławki tworzą 3 kolumny po 3 rzędy. Przewyższenie kolejnych rzędów wynosi 

15cm. Spadek nachylenia wynosi 1%. 
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Scena  (sztuk 1) 

Nawierzchnia sceny wykonana z płyt granitowych grubości 8cm, ułożonych na 

warstwie piasku/cementu grubości 5-9cm dla zapewnienia spadku, ułożonej na 

warstwie kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm. Nie przewiduje się 

budowy stałego zadaszenia sceny. 

 

Schody  

Schody na scenę wykonane z płyt granitowych grubości 8cm na podsypce 

piaskowej grubości 3cm na chudym betonie grubości 15cm na warstwie kruszywa 

stabilizowanego grubości 25cm. Do schodów mocowane są poręcze oparte na 

oddzielnych fundamentach o wymiarach 0,25x0,25m. Kolor poręczy szary- RAL 

7038. 

 

Izolacje  

Ściany oporowe: Pionowa poniżej poziomu terenu oraz do wysokości 15cm 

ponad poziom terenu: 

 - geowłóknina TYPAR SF32 

 - 2x papa termozgrzewalna na tkaninie poliestrowej  

- izolbet Pionowa powyżej poziomu terenu:  

- należy posmarować 2x ABIZOLEM „R+P” 

Izolacje termiczne 

 Nie przewiduje się zastosowania izolacji termicznych. 

 

Elementy wykończenia i kolorystyka  

Nawierzchnia sceny – granit szary  

Nawierzchnia pod ławki – bruk szary, grafitowy  

Balustrady –szary-RAL 7038 

 Ławki LUPO II – siedzisko w kolorze drewna, nogi brązowe (RAL 8016).  

 

 Dostęp dla niepełnosprawnych 

Przewiduje się miejsca dla niepełnosprawnych zlokalizowane w pierwszym 

rzędzie ławek. 
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Uwagi  

Wszystkie materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane muszą posiadać 

wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane i 

rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obejmującymi normami. Całość powinna być wykonana zgodnie z rysunkami.  

Projektowana widownia jest zgodna z wytycznymi zamieszczonymi w normie 

‘PN-EN 13200-1.2005. Obiekty widowiskowe. Projektowanie widowni’. 

 

3.5.3 POZOSTAŁE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W STREF IE IV 
 

- Kosze na śmieci (szt. 6) 

Montaż koszy na śmieci o pojemności 30l. Lokalizację koszy przedstawiono na 

rysunku zagospodarowania terenu Z-2.  

 

- Ławka (6szt.) 

Projektuje się klasyczne ławki metalowe oparte na konstrukcji rurowej oraz 

siedzisku i oparciu w postaci dużej ilości deseczek montowanych w ergonomicznym 

kształcie. Ławki mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Lokalizację 

ławek przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu Z-2. 

 

3.5.4 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 
 

Nawierzchnie alei parkowych stanowiących funkcję bieżni projektuje się jako 

nawierzchnie z kostki brukowej prostokątnej koloru szarego. Kolor oliwkowy (lub 

brązowy) to nawierzchnia z kostki brukowej pod wiaty. 

 

Budowa  nawierzchni: 

-  6cm kostka brukowa o kształcie prostokątnym 

-  5cm podbudowy-podsypka piaskowa 

- podbudowa żwirowa (utwardzona), grubości 10cm 

- grunt rodzimy 

 

Przy ścieżkach należy wykonać krawężniki -obrzeże betonowe o wymiarach 

6x30x100cm. 

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z rysunkami. 
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UWAGA! 

Nawierzchnie pod wiaty oraz pod aleje parkowe należy zróżnicować 

kolorystycznie zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu Z-2 i Z-3. 

 

3.5.5 PARKING 

Parking znajduje się w południowej części strefy. Zaprojektowano 10 miejsc 

parkingowych, w tym jedno dla niepełnosprawnych. 

Miejsca parkingowe o wymiarach 2,5x5m. Miejsce dla niepełnosprawnych 

2,5x3,6m. 

Nawierzchnię pod parking stanowi betonowa kostka brukowa typu „Holland” lub 

inna prostokątna na podsypce piaskowej zbudowana w następujący sposób: 

-8cm betonowa kostka brukowa 

-5cm podsypka cementowo-piaskowa 

-20cm podbudowa z kruszywa łamanego 

-15cm pospółka 

Krawężnik stanowi obrzeże betonowe o wymiarach 6x30x100cm. Parking należy 

wykonać zgodnie z rysunkami arch. 

Teren ziemi przy parkingu ze względu na spadki należy wyrównać zgodnie z 

rysunkami.  

 

3.5.6 SCHODY W TERENIE 

 
Ze względu na spadki terenu projektuje się schody. Schody proponuje się 

wykonać w następujący sposób: 

-0,5 cm płyty chodnikowe 

-10-15cm ubity żwir 

-grunt 

 Na gruncie należy ułożyć 10-15cm ubitego żwiru a na nim płyty chodnikowe o 

wymiarach: 350x350mmx50mm. Obrzeże schodów należy ograniczyć krawężnikiem 

betonowym o wymiarach 6x30x100cm na ławie betonowej. 

Schody zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Wysokość stopnia 

15cm, szerokość stopnia- 35cm. 
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Ilość i położenie schodów należy wykonać zgodnie z rysunkiem Z-2 i Z-3. 

Obrzeża schodów z terenem należy pozostawić niezmienione lub ograniczyć 

krawężnikiem . 

Przy schodach należy zamocować poręcze o oparte na oddzielnych 

fundamentach o wymiarach 0,25x0,25m. Kolor poręczy szary- RAL 7038. 

 

3.5.7 POCHYLNIA 

 
W parku projektuje się pochylnie dla ruchu pieszego o spadku nie 

przekraczającym 6%, dogodne do ruchu pieszego. Projektuje się jedną pochylnię o 

szerokości 1,2m, dwie poręcze o odstępie pomiędzy nimi 1,1m i oddalonymi od 

powierzchni ruchu o 0,75 i 0,9m. 

Podstawa  wykonana z nawierzchni z kostki brukowej, ze spadkiem 

uformowanym w terenie. 

 
3.6 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
    

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie 

przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną 

wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie 

na środowisko przedmiotowej inwestycji. 

 

3.7 OCHRONA P.POŻ. 
 

Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być co najmniej trudno zapalne 

oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

 

3.8 ZAKRES ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA OTOCZENIE ORAZ 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia szczegółowego planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na fakt, iż występuje niewielki stopień 

skomplikowania i złożoności tejże inwestycji.  Plan Bioz dołączony jest do projektu w 

formie załącznika. 

UWAGA! 
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- Materiały użyte do prac wykończeniowych powinny odpowiadać wymaganiom 

ochrony p.poż., posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia lub aprobaty ITB 

i CNBOP 

- Montaż urządzeń oraz roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia po dokładnym zapoznaniem się z projektem 

- Przy wykonywaniu wykopów należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na 

możliwość przebiegania sieci. 

- Zabrania się wieszania jakichkolwiek reklam i banerów reklamowych na 

piłkochwytach oraz ogrodzeniu placu zabaw 
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II CZĘŚĆ 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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