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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu zabaw na terenie Parku 

Źródliska I w Łodzi.  

Opracowanie stanowi podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego  

o wydanie decyzji na prowadzenie prac oraz do oszacowania kosztów inwestycji. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 54/11, obrębie W-25,  

w Łodzi, województwie łódzkim. Zarządcą działki jest Miasto Łódź. 

 

 Realizacja całości inwestycji obejmuje następujące roboty: 

 

Kod CPV Nazwa 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

43.32.50.00-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

 

1.2. Podstawa opracowania 

1.2.1. Dane Inwestora / Zamawiającego 

Inwestorem / Zamawiającym jest: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104  

90-926 ŁÓDŹ 

Odbiorcą jest: 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

ul. Konstantynowska 8/10 

94 – 303 ŁÓDŹ 

 

1.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania  

 Podstawę formalno-prawną opracowania stanowi umowa  

nr 028/0220/ZZM/2017 z dn. 27.01.2017r.,  między Zamawiającym: Miasto Łódź – 

Zarząd Zieleni Miejskiej, a przedstawicielem firmy Kerria Piórkowski sp. j. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
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1.3. Zakres inwestycji 

 Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany dotyczący przebudowy 

placu zabaw w Parku Źródliska I w Łodzi. 

 

1.4. Stan istniejący zagospodarowania 

 Teren obejmujący plac zabaw w Parku Źródliska I wymaga przebudowy ze 

względu na liczne oznaki zużycia urządzeń zabawowych i innych elementów placu. 

Ogrodzony obiekt spełnia funkcję rekreacyjną, jednak z powodu jego złego stanu  

i niskich walorów estetycznych nie zachęca do aktywnego wypoczynku. Znajdująca się 

wewnątrz mała architektura i urządzenia zabawowe wymagają wymiany lub renowacji. 

Spośród elementów małej architektury na placu znajduje się 10 ławek, z których część 

należy odnowić oraz 4 kosze na śmieci, z czego 3 sztuki należy usunąć. W skład 

urządzeń zabawowych wchodzi: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka dla 

małych dzieci, dwie karuzele – tarczowa i krzyżowa, podwójna huśtawka wagowa, 

piaskownice – tradycyjna drewniana i integracyjna. Zestaw zabawowy oraz 

piaskownicę należy zdemontować i usunąć, a pozostałe zabawki – odremontować. 

 

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje stworzenie bezpiecznego 

placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Głównym celem jest podniesienie 

atrakcyjności, funkcjonalności i walorów estetycznych terenu.  

 Przedmiotem opracowania są następujące zadania: 

- doposażenie istniejącego placu zabaw znajdującego się w Parku Źródliska w Łodzi  

w nowe urządzenia zabawowe, 

- przeniesienie urządzeń istniejących na placu zabaw (jeśli jest taka potrzeba), 

pozostających w jego obszarze, 

- wymiana lub renowacja elementów małej architektury – ławek i koszy na śmieci, 

- zakup i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

 Projekt zagospodarowania terenu znajduje się na rysunkach o numerach 

PB/2 i PB/3, znajdujących się w Załącznikach do niniejszego opracowania. 
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1.5.1. Nawierzchnia bezpieczna 

 Pod urządzeniami zabawowymi proponowana jest nawierzchnia w postaci 

pola piaskowego, którego jakość i powierzchnia będzie spełniać wymogi 

bezpieczeństwa osób przebywających na placu zabaw.  

W celu wykonania nawierzchni piaskowej niezbędne jest wykorytowanie 

wytyczonego obszaru na głębokość 20-40 cm (w zależności od wymogów urządzenia), 

a następnie wypełnienie powstałego wykopu drobnym piaskiem rzecznym  

o uziarnieniu od 0,2–2mm. Powstała nawierzchnia powinna mieć taką samą rzędną jak 

otaczający ją teren.  

Szczegóły  dotyczące wykonania nawierzchni wraz z podbudową znajdują się na 

Rys. nr PB/5 znajdującym się w Załącznikach. 

 

1.5.2. Mała architektura i urządzenia uzupełniające 

 Obecnie na placu zabaw znajdują się urządzenia zabawowe i elementy 

małej architektury wymagające wymiany lub renowacji. Docelowo w skład urządzeń 

zabawowych (istniejących i projektowanych) wchodzić będzie: zestaw zabawowy 

„Zamek”, dwa bujaki, piaskownica integracyjna i klasyczna (betonowa w kształcie 

kwadratu), linowa piramida wspinaczkowa, dwie karuzele – tarczowa i krzyżowa, 

huśtawka wagowa podwójna  i cztery huśtawki wahadłowe (jednoosobowa - siedzisko 

kubełek, jednoosobowa – bocianie gniazdo, dwuosobowa - siedzisko kubełek i deska). 

Z elementów małej architektury przewiduje się zastosowanie 10 ławek i 5 koszy na 

śmieci. 

 Na istniejącym placu zabaw z występujących urządzeń pozostaną:  

- piaskownica integracyjna, 

- huśtawka wagowa, 

- huśtawka jednoosobowa dla małych dzieci, 

- karuzela tarczowa, 

- karuzela okrągła. 

 Wszystkie urządzenia rozmieszczone będą zgodnie z granicami stref 

bezpieczeństwa. 

 

1.6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części 

zagospodarowania terenu 

 Zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia placu zabaw – 874 m2 
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- powierzchnia pola piaskowego – 520 m2 

- pozostała powierzchnia – 354 m2 

 

1.7. Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru 

zabytków 

Teren Parku Źródliska I, pochodzący z 1840 r., znajdujący się na działce  

nr 54/11, obręb W-25, Miasto-Powiat Łódź, woj. łódzkie należy do obiektów 

objętych ochroną konserwatorską – nr rej. A/303 z 06.12.1984 r.  

 

1.8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

 Nie przewiduje się wpływu eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję. 

 

1.9. Dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie będzie stanowił 

zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia użytkowników obiektu. Nie przewiduje się 

emisji szkodliwych substancji. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę 

na istniejące lub też uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robót przystąpić po 

uprzednim dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia. W obrębie w/w uzbrojenia 

roboty prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji 

(zgodnie z zawartymi wcześniej ustaleniami). 
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

2.1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu zabaw na terenie Parku 

Źródliska I w Łodzi. Opracowanie stanowi podstawę do ubiegania się przez 

Zamawiającego o wydanie decyzji na prowadzenie prac oraz do oszacowania kosztów 

inwestycji. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 54/11, obrębie W-25,  

w Łodzi, województwie łódzkim. Zarządcą działki jest Miasto Łódź. 

 

 Realizacja całości inwestycji obejmuje następujące roboty: 

 

Kod CPV Nazwa 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

43.32.50.00-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

2.2. Stan istniejący zagospodarowania 

 Teren obejmujący plac zabaw w Parku Źródliska I wymaga przebudowy ze 

względu na liczne oznaki zużycia urządzeń zabawowych i innych elementów placu. 

Ogrodzony obiekt spełnia funkcję rekreacyjną, jednak z powodu jego złego stanu  

i niskich walorów estetycznych nie zachęca do aktywnego wypoczynku. Znajdująca się 

wewnątrz mała architektura i urządzenia zabawowe wymagają wymiany lub renowacji. 

Spośród elementów małej architektury na placu znajduje się 10 ławek, z których część 

należy odnowić oraz 4 kosze na śmieci, z czego 3 sztuki należy usunąć. W skład 

urządzeń zabawowych wchodzi: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka dla 

małych dzieci, dwie karuzele – tarczowa i krzyżowa, podwójna huśtawka wagowa, 

piaskownice – tradycyjna drewniana i integracyjna. Zestaw zabawowy oraz 

piaskownicę należy zdemontować i usunąć, a pozostałe zabawki – odremontować. 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
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2.2.1. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Fot. 1. Ławka do odremontowania znajdująca się na placu zabaw 

 

 

Fot. 2. Urządzenie zabawowe w złym stanie technicznym 
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Fot. 3. Istniejący kosz na śmieci do usunięcia i wymiany na inny 

 

 

Fot. 4. Widok na istniejące urządzenia 
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2.3. Założenia do projektu 

 Założenia sformułowano na podstawie uzgodnień z inwestorem oraz wizji 

w terenie.  

 Głównym celem jest:  

- przywrócenie oraz podniesienie atrakcyjności, funkcjonalności i walorów 

estetycznych terenu, 

- zmiana tematyki i zwiększenie ilości zabawek, aby plac znów stał się ciekawym 

obiektem dla dzieci odwiedzających park,  

- doposażenie istniejącego placu zabaw znajdującego się w Parku Źródliska w nowe 

urządzenia zabawowe, 

- przeniesienie urządzeń istniejących na placu zabaw (jeśli jest taka konieczność), 

pozostających w jego obszarze, 

- wymiana lub renowacja elementów małej architektury w tym: ławek i koszy na 

śmieci, 

- zakup i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

 Projekt zagospodarowania terenu znajduje się na rysunkach o numerach 

PB/2 i PB/3, znajdujących się w Załącznikach do niniejszego opracowania. 

 

2.4. Prace przygotowawcze 

2.4.1. Prace pomiarowe 

 W ramach prac należy dokonać pomiarów w terenie przy użyciu dalmierzy, 

taśm i niwelatora oraz wytyczyć układ docelowych elementów założenia oraz określić 

ich docelowe rzędne. 

Współrzędne urządzeń zabawowych: 

- Zestaw zabawowy-zamek 

A 6602098.94, 5736963.09  

A' 6602101.82, 5736962.06 

- Piramida wspinaczkowa 

B 6602083.58, 5736952.25 B' 6602089.45, 5736952.25 

- Piaskownica betonowa 

C 6602090.82, 5736947.65 C' 6602092.09, 5736944.07 

- Huśtawka (siedzisko deska + kubełek) 

D 6602086.17, 5736962.12 D' 6602087.84, 5736958.52 

- Huśtawka (bocianie gniazdo) 
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E 6602094.69, 5736951.48 E' 6602096.32, 5736948.14 

- Bujak rycerz 

F 6602094.69, 5736966.87  

- Bujak koń 

G 6602103.71, 5736957.44 

- Karuzela krzyżowa 

H 6602097.65, 5736944.98 

- Karuzela tarczowa 

I 6602102.94, 5736947.20 

- Huśtawka wagowa 

J 6602090.45, 5736958.40 

- Huśtawka (siedzisko kubełek) 

K 6602084.60, 5736963.38 

 

2.4.2. Prace rozbiórkowe 

Na terenie będącym przedmiotem inwestycji znajduje się kilka elementów 

budowlanych, które muszą być rozebrane, a ich pozostałości usunięte z terenu 

budowy. Należą do nich: 

- drewniany zestaw zabawowy, 

- piaskownica, 

- 3 stare kosze na śmieci. 

Prace rozbiórkowe prowadzić należy zgodnie ze sztuką budowlaną, przy 

użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zachowaniem niezbędnej ostrożności  

w rejonie kolizji z istniejącymi mediami bądź drzewami. Wszelkie powstałe w wyniku 

prac odpady muszą być usunięte zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Elementy, które muszą ulec rozbiórce zaznaczone zostały na Rys. nr PB/4 

znajdującym się w Załącznikach. 

 

2.5. Nawierzchnia bezpieczna 

 Nawierzchnię bezpieczną stanowi duże pole piaskowe o rzucie zbliżonym 

do dwóch półkoli znajdujących się w granicach funkcjonalnych pod urządzeniami 

zabawowymi. Jakość materiału powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa osób 

przebywających na placu zabaw. Piasek powinien mieć uziarnienie od 0,2–2mm 
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grubości, a głębokość pola wynosić 20-40 cm w zależności od wymagań danego 

urządzenia.   

 Przekrój przez nawierzchnię bezpieczną (pole piaskowe) został 

przedstawiony na rys. nr PB/6, znajdującym się w Załącznikach do niniejszego 

opracowania. 

 

2.6. Mała architektura 

 Na przebudowywanym placu pozostanie  

10 istniejących ławek parkowych. Zostanie zmienione ich 

rozmieszczenie w celu uporządkowania przestrzeni,  

zostaną także odmalowane i uzupełnione o brakujące 

części drewniane. Trzy stare kosze na śmieci będą 

wymienione na cztery sztuki modelu odpowiadającego 

koszom na terenie całego parku (jak na rysunku obok). 

W sumie na placu znajdzie się 5 koszy na śmieci. Poza 

tym do tablicy z regulaminem placu zabaw dołączona 

będzie tablica informująca o realizacji zadania w ramach 

budżetu obywatelskiego.  

     

2.7. Urządzenia na plac zabaw 

   

  Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą 

określeniu standardu wykonania, stref bezpieczeństwa lub określeniu standardu 

estetycznego, niezbędnego do uzyskania decyzji konserwatorskiej na prowadzenie 

robót dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Wskazane znaki towarowe, 

patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące 

na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, 

systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak  

o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz 

funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, 

technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Równoważne metody, 

materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. mogą stanowić zamienniki  

w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych  

w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 
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szczególnego procesu. Wszędzie tam, gdzie podane są wymiary niektórych elementów 

dokumentacji (np. elementy wyposażenia terenu, urządzeń zabawowych, słupów, 

opraw itp.), dopuszcza się nie więcej niż 10% tolerancji w wymiarach tych elementów, 

z zastrzeżeniem jednak, że granice stref bezpiecznych sąsiadujących urządzeń nie 

mogą się nakładać. 

  

 Na przedmiotowym terenie poza istniejącymi urządzeniami, wprowadzone 

będą urządzenia o tematyce zamkowej, takie jak zestaw zabawowy „Zamek”, bujak 

„Rycerz”, bujak „Koń” oraz inne uzupełniające: piramida wspinaczkowa, betonowa 

piaskownica kwadratowa, huśtawka dwuosobowa (deska, siedzisko kubełkowe), 

huśtawka jednoosobowa (bocianie gniazdo). Z istniejących urządzeń pozostaną dwie 

karuzele – tarczowa i krzyżowa, huśtawka wagowa, piaskownica integracyjna, 

huśtawka jednoosobowa dla dzieci młodszych. Usunięty będzie zestaw zabawowy ze 

zjeżdżalnią oraz piaskownica.  

 

 Usytuowanie względem siebie urządzeń zabawowych zostało 

przedstawione na rys. nr PB/5 (wymiarowanie) oraz rys. nr PB/8, znajdujących się w 

Załącznikach do niniejszego opracowania. 

 

a) Zestaw zabawowy „Zamek” 

Dane techniczne: 

 Wymiary urządzenia:   7,13m x 8,91m 

 Wysokość urządzenia:   ~5,15m 

 Strefa funkcjonowania:   10,45m x 12,33m 

 Wysokość upadkowa:   2,50m 

 Głębokość fundamentowania:  -0,60m 

 Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 70,95m² 

 

Skład urządzenia: 

 Drabinka pionowa      9 szt. 

 Linarium pionowe      1 szt. 

 Przejście tunelowe      1 szt. 

 Rura strażacka wys. 136 cm    1 szt. 

 Ścianka wspinaczkowa pionowa wys. 250 cm 1 szt. 

 Trap wejściowy wys. 90 cm    1 szt. 
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 Wieża trójkątna bez dachu, podest wys. 90 cm 3 szt. 

 Wieża trójkątna bez dachu, podest wys. 136 cm 3 szt. 

 Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 60 cm 1 szt. 

 Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 90 cm 3 szt. 

 Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 136 cm 1 szt. 

 Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 210 cm 1 szt. 

 Zestaw do przewrotów, wys. 90 i 105 cm  1 szt. 

 Zjeżdżalnia wys. 136 cm     1 szt. 

 Zjeżdżalnia wys. 210 cm     1 szt. 

Materiały: 

 Zaślepki zabezpieczające wykonane są z tworzywa sztucznego, 

 Nogi konstrukcyjne - profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane 

proszkowo 

 Elementy połaciowe i dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, 

 Uchwyty, rurki, poręcze wykonane są ze stali ocynkowanej i malowane 

proszkowo, 

 Konstrukcje samonośne (np. podesty) powlekane są tworzywem 

antypoślizgowym, 

 Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej. 
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Rzut urządzenia ze strefą bezpieczną   

 

 Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009 

 Fundamenty punktowy pod urządzenie – beton B20 głębokości 80 cm  

 Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 

(grubość minimalna dla nawierzchni sypkich 400mm) 

 

b) Bujak „Koń” 

Dane techniczne: 

 Szerokość: 0,29 m 

 Długość: 1,01 m 

 Wysokość: ~0,76 m 

 Strefa funkcjonowania urządzenia F: 11,19 m2 

 Maksymalna wysokość upadkowa: poniżej 0,60 m             

 Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,01 m 

 Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,29 m 

 Głębokość fundamentowania: -0,60 
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Materiały:  

 Całość urządzenia: płyty HDPE 

 Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

 Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

 Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa 

 Sprężyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

 Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 

 Zaślepki: tworzywo sztuczne 

  

     Widok urządzenia                        Rzut urządzenia wraz ze strefą bezpieczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 

          Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań. 

 Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia 

syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 

 

c) Bujak „Rycerz” 

Dane techniczne: 

 Szerokość: 0,46 m 
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 Długość: 0,55 m  

 Wysokość: ~0,93 m                      

 Strefa funkcjonowania urządzenia F: 10,28 m2 

 Maksymalna wysokość upadkowa: poniżej 0,60 m 

 Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,55 m 

 Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,46 m 

 Głębokość fundamentowania: -0,60 m 

 

Materiały: 

 Całość urządzenia: płyty HDPE 

 Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

 Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

 Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa 

 Sprężyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

 Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 

 Zaślepki: tworzywo sztuczne 

 

    Widok urządzenia                        Rzut urządzenia wraz ze strefą bezpieczną 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów 

zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
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 Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia 

syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 

 

d) Piramida linowa 

Dane techniczne: 

 Wymiary: 5,8x5,8 m 

 Strefa bezpieczeństwa: 8,8x8,8 m 

 Wysokość całkowita: 4,5 cm 

 Wysokość swobodnego upadku: 1,0 cm 

 Dostępność części zapasowych: TAK 

 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 

 Przedział wiekowy: 3-12 lat 

 

Materiały: 

 szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową, 

 poliamidowe węzły liny formowane metodą wtryskową, 

 liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, 

 solidne i estetyczne kulowe łączenia lin wykonane z poliamidu formowanego 

metodą wtryskową, 

 elementy złączne takie jak wykonane ze stali nierdzewnej, śruby, nakrętki, 

podkładki, zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych 

stopów aluminium, 



PROJEKT BUDOWLANY 

Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Źródliska I 

 
 

                                                                           20 
 

 napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci, materiał: stal 

cynkowana ogniowo, 

 krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach 

wymagających wyjątkowo dużej wytrzymałości, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową, 

 słup piramidy wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 

 fundament betonowy pod słup – beton B20 50x50x80cm. 

 

Nawierzchnia amortyzująca upadek: piasek, uziarnienie 0,2-2mm, grubość warstwy 

300mm (zgodnie z normą norma PN-EN 1176-1:2009) 

 

 

e) Piaskownica betonowa  

Dane techniczne: 

 Wymiary: 0,33x3,0x3,0 m 

 Strefa bezpieczeństwa: 6,0x6,0 m 

 Wysokość swobodnego upadku: 0,33 m 

 Powierzchnia strefy bezpiecznej: 34m2 

 Produkt zgodny z PN-EN 1176 

 Przedział wiekowy: 3-8 lat 
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Materiały: 

 konstrukcja metalowa, ocynkowana/ opcjonalnie malowana w kolorach RAL,  

 wypełnienie boczne z prefabrykatów betonowych,  

 górne wykończenie ze sklejki antypoślizgowej z dodatkowymi siedziskami z 

HDPE. 

 

 

f) Huśtawka „Bocianie Gniazdo” 

Dane techniczne: 

 Długość: 3,25 m 

 Szerokość:2,10 m 

 Wysokość: 2,34 m 

 Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,29 m 

 Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.): 7,00x2,25 m (naw. piaszczysta). 
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Materiały: 

 Konstrukcja wykonana jest z rur stalowych o 76,1x3,2, o 57x2,9 i o 48,3x2,9 

mm, 

 Siedzisko w formie bocianiego gniazda o średnicy 1 m, 

 Zawiesie huśtawki wykonane ze stali nierdzewnej, 

 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem 

akrylowym strukturalnym, 

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające 

montaż huśtawki w gruncie. 

 

Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą bezpieczną 
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 Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm. 

 

g) Huśtawka podwójna 

Dane techniczne: 

 Długość: 2,06 m 

 Szerokość:4,07 m 

 Wysokość: 2,35 m 

 Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,25 m 

 Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.): 7,35x2,97 m (naw. piaszczysta), 

6,35x2,97 m (naw. syntetyczna) 

 Pole powierzchni zderzenia: 21,8 m2 (naw. piaszczysta), 18,9 m2  (naw. 

syntetyczna), 

 

Materiały: 

 Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø76,1x3,2mm, 

Ø57x2,9mm oraz Ø48,3x2,9mm,  

 Zawiesi huśtawki wykonane z łańcucha chromowego ≠5mm, teflonu  

i elementów chromowych,  

 Dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a zespół 

wahadłowy nie wymaga konserwacji,  

 Siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem 

aluminiowym, co zwiększa ich wytrzymałość, 

 Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie  

i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,  

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, 

ułatwiające montaż w gruncie.  
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Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą bezpieczną 

 

   

 Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm. 

 Urządzenie posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 

243, poz. 1623 z późn. zm.) na projektancie spoczywa obowiązek sporządzenia 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, której zakres określa § 2, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu zabaw na terenie Parku 

Źródliska I w Łodzi. Inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 54/11, obrębie W-

25, w Łodzi, województwie łódzkim. 

Inwestycja będąca zamierzeniem budowlanym przewiduje wykonanie robót 

następującego rodzaju: 

- doposażenie istniejącego placu zabaw znajdującego się w Parku Źródliska w Łodzi  

w nowe urządzenia zabawowe, 

- przeniesienie urządzeń istniejących na placu zabaw, pozostających w jego obszarze, 

- wymiana lub renowacja elementów małej architektury w tym: ławek i koszy na 

śmieci, 

- zakup i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane: 

10 ławek parkowych, 4 kosze na śmieci, ogrodzenie, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, 

huśtawka dla małych dzieci, dwie karuzele – tarczowa i krzyżowa, podwójna huśtawka 

wagowa, piaskownica drewniana i integracyjna. 
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Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu stwarzającego 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

budowlanych 

 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia związane z:  

 Przestawianiem elementów małej architektury na inne miejsce, 

 Montażem urządzeń zabawowych, 

 Usuwaniem i przenoszeniem urządzeń znajdujących się na placu zabaw, 

 Utworzeniem pola piaskowego. 

 

W czasie realizacji inwestycji należy: 

 

Przestrzegać zasad i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających  

z ogólnych przepisów, w szczególności z Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  

i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak również Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401). 

 

Niedopuszczalne jest: 

 obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami; 

 wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych będących w ruchu; 

 brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno-ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu 

wykopów, prac niwelacyjnych oraz rozbiórkowych. 

 

Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni: 

 być przeszkoleni z przepisów bhp, 
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 posiadać odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie, 

 być wyposażeni w odpowiednią odzież ochrony własnej, 

 posiadać odpowiedni sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonywania wszelkich prac 

budowlanych posiadające atesty. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie, kierownik 

budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich 

pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie 

ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających 

szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia.  

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest 

obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uwzględniając w/w zagrożenia oraz zagrożenia jakie mogą wyniknąć  

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych. 
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4. Załączniki 

4.1. Oświadczenia Projektantów oraz Uprawnienia i 

Zaświadczenia z Izb Projektantów 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.) oświadczam, że: 

 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branżowymi.  

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:  

 

Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Źródliska I  

w Łodzi 
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4.2. Mapy i Rysunki 

PB/1 Mapa do celów projektowych 1:500 

PB/2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 1:500 

PB/3 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:250 1:250 

PB/4 Elementy do usunięcia lub przeniesienia 1:250 

PB/5 Wymiarowanie placu zabaw 1:250 

PB/6 Nawierzchnia bezpieczna - pole piaskowe 1:20 

PB/7 Fundamentowanie urządzeń zabawowych 1:20 

PB/8 Współrzędne urządzeń zabawowych 1:250 

 

 

 


