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KOPIE UPRAWNIE  PROJEKTANTA OPRACOWANIA
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WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany PIOTR WIRZY SKI
(imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z pó niejszymi zmianami

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Miasto i Gmina Radzy  Che mi ski

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzy  Che mi ski
 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kneblowie
 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie

dzia ki  ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki
ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                        ( czytelny podpis )

16.02.2021 r.

Niepotrzebne skre li
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT
ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W KNEBLOWIE

Dzia ka nr 30/7, obr b: Kneblowo, Gmina Radzy  Che mi ski

INWESTOR
Gmina Miasto i Gmina Radzy  Che mi ski
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzy  Che mi ski

OPRACOWANIE

BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Konstrukcyjna mgr in . Piotr wirzy ski

Cz  opisowa informacji

1.   Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze – uprz tni cie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dost pem osób
niepowo anych,
Demonta  istniej cych obiektów ma ej architektury
Wykonanie prac zwi zanych z wytyczeniem lokalizacji urz dze , wiaty i chodników,
Wykonanie robót ziemnych,
Wykonanie robót fundamentowych,
Monta  urz dze  placu zabaw
Monta  drewnianej altany ogrodowej
Monta awek i grilli
Monta  o wietlenia
Wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw
Wykonanie nawierzchni brukowej chodnika
Aran acja zieleni (odtworzenie trawnika),
Roboty porz dkowe.

2.   Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Bezpo rednie zagro enie wynikaj ce z realizacji robót wyst puje przede wszystkim w trakcie prac
zwi zanych z monta em urz dze  zewn trznych.
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3. Przewidywane zagro enia

L.p. Rodzaj zagro enia
Skala

zagro enia
Miejsce

zagro enia
Czas wyst powania

zagro enia

1 Wypadki komunikacyjne cz ste
drogi

komunikacyjne
czas dojazdu, czas pracy,

czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

3 Spadaj ce przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

4
Obra enia cia a na skutek kontaktu z

ostrymi przedmiotami cz ste teren robót czas wykonywania pracy

5 Upadki sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

6 Ha as sporadyczny teren robót czas wykonywania pracy

7 Przemokni cie cz ste teren robót czas wykonywania pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscy pracy sta e teren robót czas wykonywania pracy

4. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy

Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenia stanowiskowego
pracowników polegaj cego na omówieniu zakresu prac oraz wynikaj cych z nich zagro . Sprawdzi  nale y
równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w trakcie robót, a tak e sprawno  ich
systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników przeciwpora eniowych).

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z wykonywaniem
robót

5.1. rodki organizacyjne

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
- aktualne badania lekarskie pracowników,
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót,
- roboty budowlane, prowadzone pod ci ym nadzorem osób posiadaj cych wymagane uprawnienia

budowlane.

5.2. rodki techniczne

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki, itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagro enia dodatkowe

Ze wzgl du na fakt, i  prace budowlane prowadzone b  na istniej cym terenie ogólno dost pnym, nale y
wykonywa  je w sposób niezagra aj cy bezpiecze stwu osób postronnych, które mog  znale  si  w bezpo rednim

siedztwie robót. Prace nale y prowadzi  w sposób niezak ócaj cy swobodnego u ytkowania terenu. Nale y
wyznaczy  miejsce gromadzenia materia ów budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje mo liwo

zastosowania materia ów innych producentów przy spe nieniu za enia, i  parametry techniczne stosowanych

materia ów b  analogiczne do materia ów zaproponowanych.

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby zapozna  si  z

specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny

zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w przypadku

konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, nale y niezw ocznie

powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

UWAGA:

ISTNIEJE MO LIWO  ZASTOSOWANIA ROZWI ZA  DOWOLNYCH PRODUCENTÓW, POD

WARUNKIEM ZASTOSOWANIA URZ DZE  O ANALOGICZNYCH LUB ZBLI ONYCH PARAMETRACH

TECHNICZNYCH I U YTKOWYCH. ISTNIEJE MO LIWO  WYST POWANIA PEWNYCH ODST PSTW

W WYMIARACH ORAZ DETALACH ROZWI ZA  KONSTRUKCYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH

URZ DZE  ORAZ ELEMENTÓW MA EJ ARCHITEKTURY.

ZALECA SI , ABY PRZED ZAKUPEM KONKRETNYCH URZ DZE , WYKONAWCA UZYSKA

AKCEPTACJE PRZYJ TEGO ROZWI ZANIA OD INWESTORA.

W trakcie realizacji robót monta owych, nale y kontrolowa  w terenie po enie stref bezpiecze stwa

poszczególnych urz dze .

WSZYSTKIE URZ DZENIA STOSOWANE NA PLACU ZABAW POWINNY BY  WYKONANE ZGODNIE
Z WYMOGAMI NORM PN-EN 1176 (aktualnymi na dzie  realizacji robót monta owych).
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1. Inwestor
Gmina Miasto i Gmina Radzy  Che mi ski
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87-220 Radzy  Che mi ski

2. Jednostka projektowania
Biuro projektowe PSBUD Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz
tel. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzia ce nr 30/7 obr b: Kneblowo, Radzy  Che mi ski, powiat
grudzi dzki, woj. kujawsko-pomorskie.

4. Podstawa projektowania
Umowa na wykonanie prac projektowych
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego D.U. z 25.04.2012 r. poz. 462 z pó niejszymi zmianami
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zmianami
Wytyczne inwestora
Kopia z mapy zasadniczej

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy placu zabaw wraz infrastruktur  rekreacyjn
(rodzinnego miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego) na dzia ce nr 30/7 obr b: Kneblowo. Projekt zak ada monta
kompletu urz dze  zabawowych w postaci pojedynczych urz dze  zabawowych. Projektuj  si  równie
zlokalizowanie sto ów z awkami, grilli betonowych, drewnianej altany, solarnej lampy o wietleniowej, awek
ogniskowych oraz miejsca na ognisko. Teren, na którym zlokalizowana zosta a inwestycja jest poro ni ty traw ,
ogrodzony. W chwili obecnej znajduj  si  na nim elementy ma ej architektury takie jak dwa zestawy sto ów z
awkami oraz 4 kosze na mieci i grill betonowy. Wszystkie urz dzenia nadaj  do demonta u i utylizacji.

6. Dost pno  dla osób niepe nosprawnych
Projektowane urz dzenia s  przystosowane dla osób o lekkiej niepe nosprawno ci oraz osób niedowidz cych lub
niewidz cych które mog  korzysta  z urz dze  placu zabaw. Teren jest dost pny – brak przeszkód terenowych,
mog cych utrudnia  dojazd osobom poruszaj cym si  na wózkach inwalidzkich lub osób o ograniczonej zdolno ci
ruchowej. Osoby niepe nosprawne b  mia y swobodny dost p do obiektów ma ej architektury o charakterze
rekreacyjnym na projektowanym terenie.

7. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci
cicielami przedmiotowego terenu b cego przedmiotem opracowania (obejmuj cego dzia  nr 30/7 obr b:

Kneblowo) jest Gmina Miasto i Gmina Radzy  Che mi ski.

mailto:psbud@interia.pl
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8. Charakterystyka ekologiczna
Przedmiotowy zakres robót polegaj cy na monta u na terenie dzia ki nr 30/7 obr b: Kneblowo elementów
wyposa enia placu zabaw oraz elementów ma ej architektury nie wp ywa w sposób negatywny na pogorszenie
warunków ekologicznych terenu (brak znamion oddzia ywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze).

9. Wymogi ochrony konserwatorskiej
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren nie wpisany do rejestrów zabytków województwa kujawsko-
pomorskiego.

10. Ochrona p.po .
Nie dotyczy.

11. Wymogi dotycz ce uzgodnie
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgl dem sanitarnym, BHP i p.po .

12. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania
Przedmiotowy teren inwestycyjny nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c do
nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.

13. Opis zagospodarowania

13.1.Stan istniej cy
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowo ci Kneblowy, na dzia ce o nr 30/7 obr b: Kneblowo.
Rzeczowy teren jest powierzchnia trawiast , który zostanie zaadaptowany pod projektowan  inwestycj . Na terenie
obecnie  znajduj  si  dwa  zestawy  sto ów  z  awkami,  cztery  kosze  na  mieci,  a  tak e  grill  betonowy,  które
przeznaczone s  do demonta u i usuni cia wraz z utylizacj . Teren b cy przedmiotem opracowania jest nie
ogrodzony.

STAN ISTNIEJ CY FOTORELACJA
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13.2.Plan zagospodarowania terenu
Na terenie dzia ki nr 30/7 obr b: Kneblowy zak ada si  w wykonanie pakietu urz dze  placu zabaw: „Hu tawka
dwustanowiskowa”, „Hu tawka wagowa”, „bujak spr ynowy delfinek” oraz „bujak spr ynowy konik” wraz z
zachowaniem nale nych stref bezpiecze stwa. Projektuje si  równie  ustawienie drewnianej altany ogrodowej,
czterech sto ów z awkami, lampy solarnej, dwóch grilli betonowych oraz pi ciu awek ogniskowych wokó
paleniska przygotowanego do wykonywania ognisk. W miejscu inwestycji istnieje obecnie powierzchnia naturalna
która zostanie zaadoptowana pod projektowan  inwestycj  oraz w cz ci zmieniona na powierzchni  bezpieczna w
postaci kruszywa drobnoziarnistego (piasek p ukany), a tak e na chodniki z kostki betonowej.
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na stref  bezpiecze stwa, która jest przypisana do danego urz dzenia. Tereny
buforowe poszczególnych sprz tów nie mog  zachodzi  na siebie.

14. Bilans powierzchni terenu obj tego opracowaniem
Powierzchnia terenu obj tego opracowaniem 723,29 m2

Powierzchnia kostki betonowej 124,83 m2

Powierzchnia z kruszywa drobnowymiarowego 140 m2

15. Wyszczególnienie podstawowych typów robót
Roboty przygotowawcze – uprz tni cie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dost pem osób
niepowo anych,
Demonta  istniej cych obiektów ma ej architektury
Wykonanie prac zwi zanych z wytyczeniem lokalizacji urz dze , wiaty i chodników,
Wykonanie robót ziemnych,
Wykonanie robót fundamentowych,
Monta  urz dze  placu zabaw
Monta  drewnianej altany ogrodowej
Monta awek i grilli
Monta  o wietlenia
Wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw
Wykonanie nawierzchni brukowej chodnika
Aran acja zieleni (odtworzenie trawnika),
Roboty porz dkowe.

16. Roboty rozbiórkowe

Ze wzgl du na fakt, i  na przedmiotowym terenie obj tym opracowaniem w chwili obecnej znajduje si  istniej cy
obiekty ma ej architektury (urz dzenia wykazuj  znaczny stopie  zu ycia technicznego), projektuje si  wykonanie
rozbiórki istniej cych elementów ma ej architektury.

Podstawowy zakres prac rozbiórkowych dotyczy wykonania nast puj cych zakresów prac:

Demonta  dwóch sto ów z awkami
Demonta  czterech koszy na mieci
Demonta  grilla betonowego
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17. Urz dzenia

17.1. Warunki

Wszystkie elementy stosowane przy konstruowaniu urz dze  nale y zabezpieczy  zgodnie z ich w ciwo ciami do
stanu gwarantuj cego trwa  u ytkowania oraz mo liwie jak najd szy okres u ytkowania bez konieczno ci
wykonywania robót konserwacyjnych.

17.2. Szczegó owy opis poszczególnych urz dze  zabawowych
UWAGA: Parametry geometryczne urz dze  mog  w rzeczywisto ci ró ni  si  od wskazanych w opisie o warto
nie przekraczaj  +/- 10 %. W przypadku wi kszych rozbie no ci, nale y skonsultowa  z Inwestorem oraz
Projektantem mo liwo  zastosowania danego urz dzenia, a tak e dokona  korekty ewentualnej strefy
bezpiecze stwa, tak aby spe niony by  warunek bezpiecznego u ytkowania.

Urz dzenie placu zabaw – hu tawka dwustanowiskowa
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Urz dzenie placu zabaw – hu tawka wagowa
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Urz dzenie placu zabaw – bujak spr ynowy delfin

Urz dzenie placu zabaw – bujak spr ynowy konik
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Instrukcje u ytkowania urz dze  na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
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17.3. Altana Ogrodowa
Projekt przewiduje monta  drewnianej altany ogrodowej zgodnie z lokalizacj  przedstawion  na PZT. Szczegó owe
rysunki Altany zawarte w cz ci rysunkowej projektu

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
KONSTRUKCJI

Materia  konstrukcyjny: Drewno sosnowe klasy C27

L.
p Nazwa materia u Ilo

[szt.]
ugo
[m]

Szeroko
[cm]

Wysoko
 [cm]

ugo
ca k.
[m]

Kubatur
a [m3] Uwagi

1 S up 7,00 2,50 16,00 16,00 17,50 0,45
2 P atew 2,00 5,00 16,00 14,00 10,00 0,22
3 Oczep 1,00 4,00 16,00 14,00 4,00 0,09
4 Miecz 14,00 0,95 12,00 12,00 13,30 0,19
5 Miecz DZ1 4,00 1,23 8,00 15,00 4,92 0,06
6 Kleszcze DZ1 4,00 4,45 3,00 15,00 17,80 0,08
7 Kleszcze DZ2 10,00 1,73 3,00 15,00 17,30 0,08
8 Krokiew 14,00 3,00 8,00 16,00 42,00 0,54
9 S upki DZ1 2,00 1,28 8,00 15,00 2,56 0,03
10 Deski na barierki 18,00 1,92 3,00 15,00 34,56 0,16

suma: 1,89

Uwaga! W zestawieniu podano szacunkowe d ugo ci elementów drewnianych.
Do zestawienia nale y doliczy  deski gr.25mm na poszycie dachu w ilo ci ok. 29,5m2

17.4. Lampa solarna LED

Projekt zak ada monta  lampy solarnej LED w pobli u przewidywanej altany i palcu zabaw, zgodnie z za czonym
PZT.
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MOC: 4800 lumenów
SOLAR PANEL: silikon monokrystaliczny
TYP BATERII: stopniowy akumulator Li-on
MATERIA : aluminium + ABS
WODOODPORNO : IP65
ROZMIAR: 690 x 727 x 223
STEROWANIE PILOTEM: tak
CZUJNIK RUCHU: 7 m
CERTYFIKATY: CE, FCC, ROHS, SASO, ISO9001, INTERTEK REPORT
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTOSOWUJE: jasno wiecenia, czas wiecenia, tryb o wietlenia

17.5. Grill betonowy

Projekt zak ada monta  zgodnie z PZT dwóch grill betonowych.

Grill wykonany z uszlachetnionego, barwionego betonu (zwi kszona odporno  na wysok  temperatur  i napr enia
mechaniczne), ruszt grilla chromowany. Grill dostarczany b dzie  nie zmontowany. Kolor grilla taki jak na zdj ciu.

Parametry przyk adowe (mo liwe jest odst pstwo od wymiarów w zakresie +/- 15%):
- wysoko  216cm
- szeroko  117cm
- g boko  68cm
- chromowany ruszt z atestem, wymiary: 66,5x40cm

17.6. Strefa ogniska – palenisko na ognisko
Wykonana w kszta cie okr gi miejsce na palenisko wykonane np. z ceg y szamotowej o rednicy do 1.5 m.

Przyk adowy sposób wykonania
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17.7. awki ogniskowe

Projekt zak ada monta  zgodnie z PZT pi ciu awek ogniskowych z bali wokó  paleniska ogniskowego.

awka ogrodowa bez opar  wykonana z bali sosnowych.

Wymiary siedziska awki: 200 x ok. 35 x 14 cm

Siedzisko na wysoko ci ok. 42 cm

Waga: 90-120 kg

17.8. Sto y z awkami ( awosto y)

Projekt zak ada monta  zgodnie z PZT czterech sto ów z awkami rozproszonych po terenie.

Uniwersalny  drewniany awostó  ogrodowy,

awostó  150 zestaw 6 osobowy:

Parametry przyk adowe (mo liwe jest odst pstwo od wymiarów w zakresie +/- 15%):
ugo  sto u i awek - 165 cm

szeroko  ca ego kompletu - 160
szeroko  siedziska awek 28 cm
szeroko  sto u 60 cm
szczeliny na stole 1 cm
wysoko  sto u 70 cm
wysoko   siedziska 42 cm
wykonane z drewna wierkowego
grubo  deski 3 cm
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18. Nawierzchnia

18.1.Nawierzchnia z kostki betonowej
Wykonanie nawierzchni wymaga wykonania zdj cia górnej warstwy ziemi wraz z humusem do g boko ci oko o 30
cm i wykonani nast puj cych warstw:

kostka betonowa z betonu p ukanego  gr. 60 mm

podsypka piaskowo – cementowa  gr. 40  mm

podbudowa wirowa zag szczona ID 0,96  gr. 100 mm

grunt rodzimy wyprofilowany i zag szczony

UWAGA: Podane grubo ci warstw odnosz  si  do grubo ci po zag szczeniu.

Podbudow  nale y oddzieli  od pozosta ych elementów terenu za pomoc  obrze y betonowych 6x20x100 cm
ustawianych na awie betonowej z betonu C12/15. Na powierzchni nale y wyprofilowa  dodatkowy spadek
pomocniczy o warto ci ok 2% na zewn trz nawierzchni.

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na w ciwe zag szczenie warstw oraz zamkni cie ich szkieletu frakcjami
drobnymi, tak aby nie dochodzi o z czasem do wp ukiwania kruszywa z warstw wy szych, co mog oby skutkowa
pojawieniem si  osiada  lokalnych.

Wygl d betonowa – kostka w odcieniu szarym, o geometrycznych równych wymiarach.

18.2.Tereny zielone – nawierzchnia trawiasta

Po zako czeniu robót budowlanych nale y przyst pi  do wykonania odtworzenia trawników na terenie
opracowania, zniszczonych wskutek prowadzonych prac budowlanych. W tym celu nale y nawie  ziemi
urodzajn  oraz roz cieli  j  w terenie.

Sk ad mieszanki – nale y dostosowa  do lokalnego terenu, maj c na uwadze konieczno  zastosowania traw o
du ej wytrzyma ci u ytkowej.

18.3. Nawierzchnia z kruszywa drobnoziarnistego

Na terenie dz. nr 30/7, zak ada si  wykonanie nawierzchni piaszczystej.

Projektowana nawierzchnia piaszczysta sk ada  b dzie si  kolejno z warstw:

Piasek p ukany/drobny frakcji 0,5-1,5 mm - gr. 300 mm

Warstwa izolacyjna z geow ókniny o w ciwo ciach filtracyjnych i ods czaj cych 150 g/m2

Grunt rodzimy
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Nale y usun  z przewidzianego terenu warstw  ziemi urodzajnej – humusu. Nast pnie wykona  korytowanie
projektowanego do g boko ci warstw konstrukcyjnych oraz wykona  poszczególne warstwy projektowanej
nawierzchni piaszczystej, zgodnie z poni szym schematem.

Teren nawierzchni nale y oddzieli  od pozosta ych elementów terenu za pomoc  obrze y betonowych 8x30x100 cm
ustawianych na awie betonowej z betonu C12/15.

19. Opis monta u urz dze  placu zabaw
Monta  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  monta ow  dostarczon  przez producenta wraz z urz dzeniem, w
ci le okre lonej kolejno ci przez osoby przeszkolone do tych czynno ci.

Zalecany monta  przez pracowników producenta lub upowa nionego przez producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu urz dze , nale y dokona  jego kontroli i zgodno ci z instrukcj  producenta. Wykona
nale y równie  próbne obci enie urz dzenia w celu sprawdzenia, czy spe nia warunek wymaganej no no ci
po czenia zamocowania.

W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu wykonania monta u urz dze , nale y
wstrzyma  realizacj  robót oraz niezw ocznie skontaktowa  si  z projektantem opracowania.

20. Informacja o przegl dach
Wizualne przegl dy urz dze  zewn trznych powinny odbywa  si  codziennie. Kontrol  sprawno ci poszczególnych
elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu. Specjalnie upowa niona osoba obowi zana jest do dokonywania
przegl dów rocznych. Po ka dej kontroli nale y niezw ocznie usun  stwierdzone nieprawid owo ci lub
uniemo liwi  korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia usterki.

21. Uwagi ko cowe
Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ewentualne odst pstwa od projektu budowlanego mog  by  wprowadzone po akceptacji przez Projektanta.
Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.
Nale y dba  o istniej  ziele . W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniej cych drzew
lub krzewów, nale y dokona  prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.
wszystkie urz dzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw musz  by  fabrycznie nowe i
posiada  atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikuj ce, posiadaj ce akredytacje polskiego
Centrum Akredytacji,
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Wykaz norm:

- PN-EN 1176-1:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  1: Ogólne wymagania
bezpiecze stwa i metody bada .

- PN-EN 1176-2:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  2: Dodatkowe wymagania
bezpiecze stwa i metody bada  hu tawek.

- PN-EN 1176-3:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  3: Dodatkowe wymagania
bezpiecze stwa i metody bada  zje alni.

- PN-EN 1176-4:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  4: Dodatkowe wymagania
bezpiecze stwa i metody bada  kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  5: Dodatkowe wymagania
bezpiecze stwa i metody bada  karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  6: Dodatkowe wymagania
bezpiecze stwa i metody bada  urz dze  ko ysz cych.

- PN-EN 1176-7:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  10: Dodatkowe wymagania
bezpiecze stwa i metody bada  ca kowicie obudowanych urz dze  do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2017 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz  11: Dodatkowe szczegó owe
wymagania bezpiecze stwa i metody bada  dotycz ce sieci przestrzennej.

- PN-EN 1177:2018 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysoko ci
upadku.

22. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian
Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania, wymagaj  uzgodnienia z
autorem opracowania. Istnieje mo liwo  stosowania rozwi za  alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia
konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio uzgadnia  z
inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za  zamiennych.

Dopuszcza si  pewne odst pstwa lokalizacyjne powsta e w trakcie prac monta owych.

23. Warunki BHP przy robotach
Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci:
- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada

wa ne badania lekarskie.
- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela zak adu

lub dozór techniczny.
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. Szczegó owe warunki
B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracowa :


