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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
EGZ. 2. 

 
 OBIEKT BUDOWLANY 1. Urządzenia małej architektury – plac zabaw 
  2. Boisko rekreacyjne do siatkówki plażowej 
  3. Wiata rekreacyjna 
  4. Ogrodzenie z bramą i furtką 
  w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”: 
  ‘Za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie 
   – estetyzacja wsi i budowa placu zabaw’ 
 
 NAZWA I KOD wg CPV Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

   – 45112723-9 
  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych 

   i rekreacyjnych – 45112720-8 
  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

   – 45340000-2 
 
 ADRES BUDOWY Góreczki Wielkie 12, 63-920 Pakosław 
 
 NR EWID. DZIAŁKI  75, obręb Góreczki Wielkie 
 
 INWESTOR Gmina Pakosław 
 
 ADRES SIEDZIBY ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 
 
 

Oświadczenie 
Zgodnie z art. 20., ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, 
poz. 1118, z późn. zm.) oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany wykonany został zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie oraz jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 AUTOR OPRACOWANIA 
 mgr inż. SEBASTIAN DUBICKI 
 Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
 Nr upr. WKP/0219/POOK/08 
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OPIS TECHNICZNY  
do projektu zagospodarowania działki budowlanej 

 
1. Dane ogólne: 

Inwestor: Gmina Pakosław 
Adres siedziby: ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 
Adres budowy: Góreczki Wielkie 12, 63-920 Pakosław, 

 dz. ewid. 75, obręb Góreczki Wielkie 

2. Podstawa opracowania: 
- mapka sytuacyjna w skali 1:500, 
- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem, 
- Karty produktów elementów wyposażenia placu zabaw firmy ‘INTER-FLORA’ 

sp. z o. o., 52-231 Wrocław, ul. Terenowa 40. 

3. Lokalizacja: 
Przedmiotowa działka o nr ewid. 75 położona jest w m. Góreczki Wielkie przy drodze 
gminnej w centrum wsi. Teren działki zabudowany; płaski o gruncie piaszczysto-
gliniastym zaliczonym do pierwszej kategorii geotechnicznej, nadającym się do 
bezpośredniego posadowienia fundamentów. 
Przedmiotowa nieruchomość nie leży w strefie uzgodnień konserwatorskich, nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz wpływom oddziaływań szkód górniczych. Projektowane obiekty 
nie podlegają uzgodnieniom w zakresie ochrony środowiska. 

4. Stan istniejący: 
Przedmiotowa działka jest nieruchomością zabudowaną, z dostępem z drogi gminnej, 
częściowo ogrodzona, na terenie znajdują się budynek domu strażaka z salą zabaw 
i zapleczem oraz budynek gospodarczy.  

5. Stan projektowany: 
Na przedmiotowej działce o nr ewid. 75 przewidziano lokalizację urządzeń małej 

architektury – placu zabaw dla dzieci.  
Wyposażenie placu zabaw stanowić będą: 

- zestaw zabawowy ‘Oliwia premium’ składający się z wieży sześciokątnej 
z daszkiem, wieży kwadratowej z daszkiem x2, ślizgu rurowego, kładki linowej, 
mostu linowego, wejścia linowego, kociego grzbietu, drabinki wejściowej, 
wysokość podestu 125 cm, grupa wiekowa 3-14; przestrzeń minimalna 
12,2×11,7 m; maksymalna wysokość 3,8 m; konstrukcja tworzywo HDPE, 
drewno klejone, zjeżdżalnia metalowa, stopy stalowe ocynkowane,  

- huśtawka podwójna z siedziskami: podstawowym i zamykanym ‘SH2B+Z 
premium’; grupa wiekowa 3-14; przestrzeń minimalna 3,5×7,5 m; maksymalna 
wysokość 2,4 m; belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane 
z drewna klejonego o przekroju 90 mm × 90 mm, posadowione na stopach 
stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie, zawiesie 
łożyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą; 

- huśtawka wagowa ‘SHW premium’; grupa wiekowa 3-14; przestrzeń minimalna 
3,3×6,0 m; maksymalna wysokość 1,0 m; słupy podstawy wykonane ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo, belka z drewna litego o przekroju 
90 mm × 90 mm; łożysko stalowe i uchwyty malowane proszkowo; siedziska 
wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubości 15mm; 

- karuzela ‘Daniel classic’; grupa wiekowa 0-14; przestrzeń minimalna 5,5 m; 
maksymalna wysokość 0,9 m; beztrzpieniowa, łożyskowana tocznie, 
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bezobsługowa rurowa konstrukcja malowana proszkowo; tarcza wykonana 
z aluminiowej blachy ryflowanej; 

- sprężynowiec ‘SPR premium’; grupa wiekowa 0-14; przestrzeń minimalna 3,0 m; 
maksymalna wysokość 0,6 m; główny element konstrukcyjny: sprężyna 
o średnicy 200 mm, wysokości 400 mm, zabetonowana w gruncie za pomocą 
ocynkowanej ogniowo kotwy; wykonanie z tworzywa HDPE; 

- ławka ‘Parkowa classic’ 4 szt., wymiary 1,9x0,8 m, wys. 1,0 m, stelaż stalowy 
ocynowany malowany proszkowo, kotwiony w gruncie w stopach betonowych, 
siedzisko i oparcie z modrzewia syberyjskiego o grubości desek 35 mm; 

- kosz ‘Parkowy classic’ na odpady (śmieci), wymiar Ø 40 cm, wysokość 80 cm, 
konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo wykończona drewnem, 
słup betonowany w gruncie. 

Nawierzchnia placu zabaw trawiasta z fragmentami piaszczystymi w zakresie stref 
ochronnych urządzeń zabawowych oraz boiska siatkówki plażowej. 

Plac będzie posiadał ogrodzenie panelowe o wysokości około 1,5 m typu Plast-Met 
Fortis 2W - 5/5 z podmurówką prefabrykowaną (kompletne systemy wraz 
z montażem): (panele Fortis 2W - 5/5 o wymiarze 250x142 cm, słupki stalowe 
wysokości około 180-200cm - rura prostokątna 40x60x2 mm malowane proszkowo, 
komplet obejm i akcesoriów;, podmurówka prefabrykowana: stopa nośna – element 
podporowo-łączący, pokrywa wieńcząca i płyta cokołowa zbrojona 20x223x7cm). 
Brama dwuskrzydłowa DS-2W w wersji SOLID, H=1400 mm, L=2900 mm, system 
DUPLEX (ocynk ogniowy + poliester). Furtka F-2W w wersji SOLID, H=1400 mm, 
L≥1000 mm, system DUPLEX (ocynk ogniowy + poliester). 

Przewidziano usytuowanie boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej o wymiarach 
8x16 m o nawierzchni z piasku kwarcowego. Przewidziano obsadzenie słupków dla 
siatki do piłki plażowej oraz dostawę i montaż taśm (linii) wyznaczających boisko do 
piłki plażowej oraz siatki na przygotowanych słupkach. 

Przewidziano wykonanie wiaty rekreacyjnej konstrukcji drewnianej o wymiarach 
6x4 m wysokości 2,7 m. Słupy, płatwie, krokwie, miecze i zastrzały z okrąglaków 
Ø16 cm, złącza typu ciesielskiego (wykonanie wg odrębnego projektu 
wykonawczego). Pokrycie papowe na pełnym deskowaniu. 

Zaprojektowano wykonanie nasadzeń żywopłotowych wokół placu zabaw oraz 
wydzielających teren rekreacyjny – ligustr pospolity (405 szt.). 

Usytuowanie obiektów przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym w skali 
1:500. 

Wzajemna lokalizacja urządzeń względem siebie i względem innych obiektów na 
działce jest zgodna z zaleceniami producenta i wymaganiami bezpieczeństwa 
wynikającymi z załączonych kart produktów. Uwzględniono przy tym wymagane 
przestrzenie minimalne dla lokalizacji urządzeń, co oznaczono na planie 
sytuacyjnym. 

 

6. Charakterystyka urządzeń zabawowych: 
Wszystkie zaprojektowane urządzenia zabawowe dopuszczone są do użytkowania na 

podstawie stosownych certyfikatów. 
Wszystkie zestawy zabawowe, urządzenia sportowe i rekreacyjne, są wytwarzane 

przez firmę Inter-Flora zgodnie z wytycznymi normy EN 1176 1 do 7. Ponadto, 
przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży bawiących się na placach 
zabaw, produkowane urządzenia konsekwentnie poddawane są testom 
i kontrolom, których potwierdzeniem są wydawane przez Urząd Dozoru 
Technicznego oraz Instytut Sportu certyfikaty zgodności z normą EN 1176 1 do 7. 
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Firma Inter-Flora z siedzibą we Wrocławiu wyraziła chęć urządzenia 
przedmiotowego placu zabaw w Sowach, co nie jest jednoznaczne 
z koniecznością zamontowania urządzeń tegoż producenta. Wszystkim zawartym 
tu wskazaniom towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza 
się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych 
w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne 
i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. 

 

Uwagi końcowe: 
Teren wokół miejsca prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
trzecich. 
Wszystkie zastosowane materiały, używane zgodnie z instrukcjami producentów, 
powinny posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz innymi 
wymaganiami właściwymi dla danej specyfiki robót, pod nadzorem osoby uprawnionej, 
zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. 
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej należy 
zweryfikować i skorygować na budowie, zgodnie ze stanem zastanym, danymi 
technicznymi rzeczywiście zastosowanych materiałów, środków i urządzeń oraz 
aktualnie obowiązującymi przepisami. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary należy 
zweryfikować na budowie. O wszelkich niezgodnościach projektu czy założeń 
konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym należy niezwłocznie 
powiadomić projektanta w formie pisemnej. 
Wszelkie wątpliwości oraz odstępstwa od niniejszych założeń projektowych należy 
rozstrzygać na bieżąco przy udziale służb konserwatorskich, kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym 
w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że 
dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych 
w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co 
najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. 
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne 
opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 
spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania. 

 
 
 Projektował:  
 


















