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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placów zabaw (dla dzieci młodszych i star-
szych) na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku/Bninie przy ul. Armii Krajowej 7, na działkach o 
nr ew. 162 i 163 (część) w ramach inwestycji rozbudowy Szkoły. 

Budowa polegać będzie na budowie 2. placów zabaw w tym przygotowaniu nawierzchni z pia-

sku oraz montażu elementów małej architektury: urządzeń zabawowych, budowie elementów ogro-

dzenia terenu i ogrodzenia rozdzielającego place zabaw. 

Tak zdefiniowana budowa placów zabaw realizowana będzie w ramach inwestycji rozbudowy 
Szkoły objętej pozwoleniem na budowę nr 4347/2017 wydanym przez Starostę Poznańskiego. 

KLIENT 

 Klientem jest Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. 

PROJEKTANT 

 Projekt został wykonany przez MODULOR Biuro Architektoniczne, ul. Błażejewska 35, 62-035 
Kórnik. Projektantem jest mgr inż. arch. Maciek Soczyński. 

PODSTAWY FORMALNO PRAWNE OPRACOWANIA 

Podstawami formalno-prawnymi opracowania są: 

1. umowa pomiędzy Klientem a Projektantem; 

2. aktualnie obowiązujące przepisy, normatywy oraz literatura fachowa. 

CPV 

 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

1. OŚWIADCZENIE I KOPIE DOKUMENTÓW PROJEKTANTA 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

Opis techniczny 

Rysunek: 

Rys. B.PZ-A-01.01 projekt zagospodarowania terenu  1: 500 

3. PROJEKT PLACÓW ZABAW: 

Opis techniczny 

Rysunki: 

Rys. B.PZ-A-01.02 zagospodarowanie placów zabaw  1: 150 

4. PRZEDMIAR 
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Kórnik, 25 listopada 2019 r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt budowy placów zabaw realizowanych w ramach inwestycji roz-

budowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku/Bninie przy ul. Armii Krajowej 7, na dział-

kach o nr ew. 162 i 163 (część)., został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

PROJEKTANT 
ARCHITEKTURA 

MGR INŻ. ARCH. 
MACIEK SOCZYŃSKI Wa-605/91 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji budowy 2. placów 

zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku/Bninie przy ul. Armii Krajowej 7, na działkach o 

nr ew. 162 i 163 (część). 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

2.1. Funkcja 

 Teren inwestycji położony jest po południowej stronie nowego skrzydła Szkoły i sąsiaduje ze 

śródmiejską zabudową mieszkaniowo-usługową. 

2.2. Układ komunikacyjny 

 Obsługa komunikacyjna odbywa się istniejącym zjazdem bezpośrednio z asfaltowej ulicy Armii 

Krajowej (od strony wschodniej). 

2.3. Ukształtowanie terenu i zieleni 

Teren jest płaski. Po zakończeniu prac budowlanych przy budowie budynku Szkoły, teren upo-

rządkowano i założono trawnik. 

2.4. Uzbrojenie terenu 

Przez teren poprowadzono przyłącze kanalizacji sanitarnej. Teren jest oświetlony za pomocą 

opraw parkowych na słupach zrealizowanych w ramach inwestycji rozbudowy Szkoły. 

2.5. Rozbiórki i adaptacje 

 Nie przewiduje się rozbiórek i adaptacji. 

2.6. Wycinki i przesadzanie drzewostanu 

 Nie planuje się wycinki drzew lub krzewów. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

3.1. Plac zabaw 

 Teren pod lokalizację placów zabaw wyznaczono na całym terenie przeznaczonym na inwe-

stycję, za wyjątkiem pasa terenu o szer. 4,0 m, poprowadzonego wzdłuż budynku nr 5 (po południo-

wej stronie terenu). Pas ten służyć będzie jako okazjonalny dojazd do pozostałej poza inwestycją czę-

ści działki o nr ew. 163. 

3.2. Układ dróg i placów 

 Układ dróg i placów pozostanie niezmieniony. 

3.2.1. Nawierzchnie 

Nowa nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z wymywanego piasku, wolnego od czą-

stek gliny i mułu, wielkości ziaren 0,2 mmm do 2 mm i grubości min. 300 mm ułożonej na warstwie 

geowłókniny. Pozostała nawierzchnia będąca funkcjonalnie częścią placów zabaw pozostanie trawia-
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sta. Należy wyregulować wysokość studzienek kanalizacyjnych w ten sposób aby nie stanowiły zagro-

żenia dla przebywających na terenie placów osób.  

3.3. Obiekty małej architektury i ogrodzenie terenu 

 Na placu zabaw zostaną zlokalizowane nowe i przeniesione z istniejącego placu zabaw, ze-

stawy i urządzenia zabawowe (produkcji "FORESTO" Waldemar Moroz lub inne o zbliżonych parame-

trach funkcjonalno-użytkowych): 

 - huśtawki sprężynowe UU39d oraz UU39e; 

 - huśtawka UU33c; 

 - zestaw plac zabaw SC101; 

 - bocianie gniazdo UU34; 

 - zestaw US20; 

 - przejście US24; 

 - przejście zbliżone do US24 – wersja poprzeczna (zgodnie ze zdjęciem na rys. 01.02). 

 Urządzenia zostały zlokalizowane z zachowaniem wymaganych normami rozmiarami obsza-

rów upadku ("strefy bezpieczeństwa") i wskazanymi przez producenta (FORESTO). Przed wbudowa-

niem urządzenia należy ponownie wytyczyć strefy bezpieczeństwa zgodnie z normami i wytycznymi 

producenta urządzeń, przy zachowaniu następujących, minimalnych zasad: 

 - dla urządzeń gdzie wysokość upadku nie przekracza 1,5 m. strefa powinna wynosić min. 1,5 

m. Dla huśtawek i niektórych urządzeń kołyszących, strefę należy wytyczać od miejsca, w którym 

sprzęt jest najbardziej wychylony; 

 - dla urządzeń gdzie wysokość upadku przekracza 1,5 m. minimalną strefę bezpieczeństwa 

należy wytyczać według poniższej formuły: 

 strefa bezpieczeństwa = (maksymalna wysokość upadku w m. - 1,5) x 0,667 + 1,5 [m] 

 Ławki (7 szt. - np. UU44a) oznaczone na rysunkach należy montować w odległościach powy-

żej 1,0 m od ogrodzeń. Kosze na śmieci (7 szt. - np. UU47) należy montować w maksymalnej, możli-

wej odległości od urządzeń i ławek. 

 Przy wejściu na teren placów zostanie ustawiona tablica z regulaminem (1 szt. - np. UU48) 

określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazującym, na wypadek zaistnienia 

sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci korzystających z placu zabaw, numer telefonu do dyrek-

tora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych. W razie potrze-

by tablica zostanie uzupełniona o wskazówki dotyczące korzystania z urządzeń. 

 W okolicach wejścia został zlokalizowany stojak na rowery (1 szt. - np. UU46a). 

 Ogrodzenie wokół placów zostanie uzupełnione ogrodzeniem panelowym z drutu ocynkowa-

nego i powlekanego PCV (w kolorze zielonym) o wysokości 2,0 m. Ogrodzona będzie południowa 

granica terenu (z działką nr 164 i pozostałą częścią działki nr 163). W ogrodzeniu zostanie wykonana 

brama rozwieralna o szer. 4,0 m (dojazd do pozostałej części działki nr 163). 

 Od strony ogólnodostępnego terenu szkolnego (od północy) teren placów zostanie wygrodzo-

ny ogrodzeniem panelowym z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV (w kolorze zielonym) o wyso-

kości 1,2 m. W ogrodzeniu zostaną wykonane 2 furtki o szerokości 1,2 m prowadzące na każdy z pla-

ców. Takim samym ogrodzeniem (h=1,2 m) zostaną oddzielone od siebie place zabaw dla dzieci 

młodszych i starszych. 

3.4. Przyłącza i sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym 

 Nie planuje się żadnych zmian w istniejącym uzbrojeniu terenu, poza wspomnianą wyżej regu-

lacją studzienek kanalizacyjnych. 
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3.5. Ukształtowanie terenu i zieleni 

3.5.1. Niwelacja 

 Nie planuje się istotnych prac niwelacyjnych. Istniejące nawierzchnie trawiaste po wykonaniu 

wszystkich prac zostaną naprawione. 

3.5.2. Zieleń projektowana 

 Jako zieleń uzupełniającą zaplanowano zasadzenie drzew: wiśni piłkowanej (Prunus serrula-

ta) od strony północnej oraz jarząbu pospolitego Edulis (Sorbus aucuparia "Edulis") od strony połu-

dniowej oraz krzewów forsycji (Forsythia-Arten) i jaśminowca (Philadelphus coronarius). 

 Należy zdecydowanie unikać sadzenia następujących roślin: 

 - wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum); 

 - ostrokrzew kolczasty Ilex aquifolium); 

 - złotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides); 

 - cis pospolity (Taxus baccata); 

 - modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia); 

 - trzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus); 

 - bluszcz (Hedera); 

 - jałowiec (Juniperus); 

 - szakłak pospolity (Rhamnus cathartica); 

 - rododendron (Rhododendron); 

 - robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), 

 oraz roślin kwiatowych: 

 - konwalia majowa (Convallaria majalis); 

 - ostróżka ogrodowa (Delphinium elatum); 

 - ciemiernik (Helleborus); 

 - mak lekarski (Papaver somniferum); 

 - psianka czarna (Solanum nigrum). 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 powierzchnie po planowanej rozbudowie budynku 

Powierzchnia terenu działki nr ew. 162 i 163 (część) 773,54 m
2 

100,00 % 

Nawierzchnia z piasku (gł. min. 0,3 m) 375,34 m
2
 48,52 % 

Nawierzchnia trawiasta 392,19 m
2
 50,70 % 

Nawierzchnie utwardzone 6,01 m
2
 0,78 % 

 

5. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW 

 Teren położony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego 

wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2199/A decyzją z dnia 18 września 1990 r. i w 

związku z tym zabudowa i zagospodarowanie terenu podlegają ochronie konserwatorskiej. Klient uzy-

skał pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie zabytkowym oraz decyzję zobowiązu-

jącą go do przeprowadzenia badań archeologicznych przed przystąpieniem do realizacji prac budow-

lanych.  
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 Prace archeologiczne zostały przeprowadzone podczas rozbudowy budynku Szkoły. Prace 

związane z budową placów zabaw nie będą ingerowały w teren poniżej poziomu przeprowadzonych 

prac archeologicznych. 

 

6. DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

 Plac zabaw zlokalizowany został na terenie gdzie nie występują szkody górnicze. 

 

7. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 Poza ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi i zwyczajowymi wymaganiami dotyczą-

cymi ochrony interesów osób trzecich, Klient nie jest zobowiązany do dodatkowych działań w tym za-

kresie. 

 

 

Maciek Soczyński  

Architekt IARP 
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PROJEKT PLACÓW ZABAW 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 Projekt przewiduje budowę placów zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku/Bninie. Na 

placach zostanie zamontowanych: 10 urządzeń i zestawów zabawowych, 10 ławek, 8 koszy na śmie-

ci, 1 tablica z regulaminem i stojak rowerowy. Zostanie uzupełnione ogrodzenie terenu wysokim ogro-

dzeniem (2 m - 36,80 m), natomiast place zostaną wygrodzone niskim ogrodzeniem (1,2 m - 38,65m). 

 Podczas wykonywania placu zabaw, instalowania urządzeń i użytkowania, poza ogólnie zna-

nymi przepisami prawa budowlanego, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów norm: 

 - PN-EN 1176:2008 - części 1-11 ( Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie); 

 - PN-EN 1177:2008 (Nawierzchnie zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa). 

 Urządzenia należy mocować do podłoża za pomocą fundamentów z betonu C20/25 (B25). 

Poziom posadowienia fundamentów - średnio - 69,70 (-1,00 poniżej poziomu wykończonego placu). 

Górę fundamentu należy wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1. 

Rozwiązanie góry fundamentu - zgodnie z PN-EN 1176-1 

 

 Połączenie nawierzchni piaszczystej z terenem zielonym (trawnik) zaleca się wykonać z pio-

nowo ułożonej folii (lub z obrzeży betonowych wykonanych jako "zatopione" - zrównane z sąsiadują-

cym terenem). Poza tymi elementami na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystają-

cych elementów betonowych, kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników. 

 Przyjęte w części graficznej projektu wymiary stref bezpieczeństwa mają charakter orientacyj-

ny i służą do ustalenia wstępnej lokalizacji urządzeń zabawowych. 

 

2. UWAGI DODATKOWE 

2.1 Wymagania dotyczące urządzeń i ich dokumentacji 

 Nowy sprzęt montowany na placu zabaw powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwa-

rancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi 

Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepu-

blicznych szkołach i placówkach.  
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 Dostawca powinien przekazać w szczególności: 

 - informację identyfikującą producenta (lub importera); 

 - dokumentację techniczną (informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych ma-

teriałach, farbach i lakierach, zalecanych częściach zamiennych, sposobie montażu); 

 - instrukcję obsługi (zawierającą między innymi dane na temat bezpiecznych odległości po-

między urządzeniami, zasadach kontroli i konserwacji)' 

 - dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177. 

2.2 Dokumentacja placu zabaw 

 Zaleca się, aby dokumentacja placu zabaw zawierała: 

 - instrukcję kontroli; 

 - instrukcję obsługi i konserwacji; 

 - instrukcję użytkowania; 

 - rejestr kontroli i eksploatacji. 

2.3 Kontrola i utrzymanie placu zabaw 

 Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw. Wykonując 

je administrator realizuje swoje podstawowe obowiązki. Inspekcje powinny obejmować cały plac za-

baw i jego otoczenie, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, siedzeniami, wejściami a nie tylko zamon-

towane na nim urządzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na grubość nawierzchni piaskowej 

(min. 400 mm): 

 - Regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa) - minimum raz w tygodniu; 

 - Kontrola funkcjonalna - od 1 do 3 miesięcy lub częściej jeżeli wymaga tego wytwórca; 

 - Coroczna kontrola podstawowa - kontrola powinna być przeprowadzana z udziałem specjali-

stów, niezależnych od administratora. 

2.4 Uwagi ogólne 

 Wszystkie prace budowlano-montażowe, należy wykonywać pod stałym nadzorem kierownika 

budowy lub osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, z zachowaniem 

przepisów bhp i p.-poż. Powyższe prace należy wykonywać zgodnie z "warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru robót budowlano - montażowych". 
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WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM, BRUTTO VAT 23%

ilość cena wartość

M. 1. PRACE ZIEMNE - plac dla młodszych dzieci

M. 1.1

pomiary, wykorytowanie mech. pod piasek na głębokość 0,3 m z 

wywozem ziemi do 10 km. we wskazane miejsce - komplet m
3

77,40

KNR  201-02-05-02-00 STB - analogia

KNR  201-02-14-04-00 STB - analogia

M. 1.2 dodatek-wykorytowanie pod fundamenty - 10% - komplet j.w. m
3

7,74

KNR  201-02-05-02-00 STB - analogia

KNR  201-02-14-04-00 STB - analogia

M. 1.3 ułożenie geowłókniny na podłożu gruntowym - komplet m
2

258,00

KNR  907-01-05-01-00 STB - analogia 

M. 1.4 piasek na place zabaw (0,25-2 mm) - komplet m
3

77,40

KNR  223-03-01-04-00 STB - analogia

M. 1.5 korekta studzienek kanalizacyjnych szt. 2,00

Kalkulacja własna

M. 1.6 naprawa nawierzchni trawiastych m
2

170,48

Kalkulacja własna

S. 1. PRACE ZIEMNE - plac dla starszych dzieci

S. 1.1

pomiary, wykorytowanie mech. pod piasek na głębokość 0,3 m z 

wywozem ziemi do 10 km. we wskazane miejsce - komplet m
3

35,40

KNR  201-02-05-02-00 STB - analogia

KNR  201-02-14-04-00 STB - analogia

S. 1.2 dodatek-wykorytowanie pod fundamenty - 10% - komplet j.w. m
3

3,54

KNR  201-02-05-02-00 STB - analogia

KNR  201-02-14-04-00 STB - analogia

S. 1.3 ułożenie geowłókniny na podłożu gruntowym - komplet m
2

118,00

KNR  907-01-05-01-00 STB - analogia 

S. 1.4 piasek na place zabaw (0,25-2 mm) - komplet m
3

35,40

KNR  223-03-01-04-00 STB - analogia

S. 1.5 korekta studzienek kanalizacyjnych szt. 1,00

Kalkulacja własna

S. 1.6 naprawa nawierzchni trawiastych m
2

76,05

Kalkulacja własna

2. OGRODZENIA

2.1 ogrodzenie 120 cm + 2 furtki szer. 120 cm mb 38,65

Kalkulacja własna

2.2 ogrodzenie 200 cm + 1 brama uchylna szer. 400 cm mb 36,80

Kalkulacja własna

PRZEDMIAR ROBÓT DLA BUDOWY SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW

KÓRNIK-BNIN UL. ARMII KRAJOWEJ 7, DZ. NR EW. 162, 163

                                              słownie: 



M. 3. MONTAŻ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA - plac dla młodszych dzieci

M. 3.1 URZĄDZENIE SPRĘŻYNOWIEC UU39d  (LUB PODOBNY)

M. 3.1.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

M. 3.2 URZĄDZENIE SPRĘŻYNOWIEC UU39e  (LUB PODOBNY)

M. 3.2.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

M. 3.3 HUŚTAWKA UU33c (LUB PODOBNA)

M. 3.3.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

M. 3.4 ZESTAW PLAC ZABAW SC101 (LUB PODOBNY)

M. 3.4.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

M. 3.5 URZĄDZENIE BOCIANIE GNIAZDO UU34  (LUB PODOBNY)

M. 3.5.1 Przeniesienie z fundamentami i montażem szt. 1

M. 3.6 REGULAMIN UU48 (LUB PODOBNY)

M. 3.6.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

M. 3.7 ŁAWKA UU44a (LUB PODOBNA)

M. 3.7.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 5

M. 3.8 KOSZ NA ŚMIECI UU47 (LUB PODOBNY)

M. 3.8.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 5

M. 3.9 STOJAK NA ROWERY UU46a (LUB PODOBNY)

M. 3.9.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

S. 3. MONTAŻ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA -  plac dla starszych dzieci

S. 3.1 ZESTAW US20  (LUB PODOBNY)

S. 3.1.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

S. 3.2 URZĄDZENIE PRZEJŚCIE US24 (LUB PODOBNY)

S. 3.2.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

S. 3.3 URZĄDZENIE PRZEJŚCIE POPRZECZNE

S. 3.3.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 1

S. 3.4 ŁAWKA UU44a (LUB PODOBNA)

S. 3.4.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 2

S. 3.5 KOSZ NA ŚMIECI UU47 (LUB PODOBNY)

S. 3.5.1 Urządzenie z fundamentami i montażem szt. 2

razem

VAT 23%

BRUTTO

Urządzenia wg. dokumentacji ("FORESTO" Waldemar Moroz) lub równoważna, elementy metalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo , elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo 

przed działaniem czynników atmosferycznych, fundamenty lub kotwy stalowe ocynkowane wg. wytycznych 

dostawcy urządzeń, strefy bezpieczne wg. dokumentacji producenta urządzeń.

Urządzenia wg. dokumentacji ("FORESTO" Waldemar Moroz) lub równoważna, elementy metalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo , elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo 

przed działaniem czynników atmosferycznych, fundamenty lub kotwy stalowe ocynkowane wg. wytycznych 

dostawcy urządzeń, strefy bezpieczne wg. dokumentacji producenta urządzeń.


	SZKOŁA BNIN PLACE ZABAW.pdf
	PLAC ZABAW SZKOŁA OPIS.pdf



