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[1] Zagospodarowanie terenu placu zabaw, rys. A-1 w skali 1:500
[2] Szczegółowe zagospodarowanie terenu, rys A-2 w skali 1:200
[3] Przekroje przez nawierzchnie, rys. A-3 w skali 1:20
[4] Przekroje przez nawierzchnię boiska, rys. A-4 w skali 1:20
[5] Wizualizacja – widok od strony północno - zachodniej, rys. A-5
[6] Wizualizacja – widok od strony półudniowo – wschodniej na plac zabaw, rys. A-6

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
[1] Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa 
[2] Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  dokumentacji  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami
[3] Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków



1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania projektu zagospodarowania terenu są : 
 Zlecenie Zamawiającego
 wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja terenu wykonana w listopadzie 2012
 koncepcja  architektoniczna  uzgodniona  z  Zamawiającym  i  Wojewódzkim  Urzędem    

Ochrony Zabytków
 obowiązujące przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Stan prawny terenu
Pracami projektowymi objęta jest działka oznaczona numerem 438/11 obręb Zachowice 00033 w 
Zachowicach, która stanowi własność Zamawiającego. Działka przeznaczona jest w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego na: istniejące i projektowane ośrodki obsługi produkcji 
rolnej

2.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie przedmiotowej działki z położeniem nacisku 
na utworzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw. 

3. Stan istniejący

3.1. Położenie
Teren objęty opracowaniem położony jest w Zachowicach, sąsiaduje z budynkami gospodarczymi i 
mieszkalnymi. Projektowany plac zabaw  i teren rekreacyjny wg rys A-1.

3.2. Ukształtowanie 
Teren  na którym projektuje się plac zabaw jest płaski, w kształcie prostokątnym z minimalnym 
spadkiem w kierunku  południowo -  wschodnim.  Wejście  na  teren   rekreacyjny z  narożników 
działki.

3.3. Uzbrojenie terenu.
Przez teren podlegający zagospodarowaniu nie przebiegają żadne sieci uzbrojenia technicznego. 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zatem kolizji z istniejącą infrastrukturą.  

3.4. Ogrodzenie 
Teren nie jest ogrodzony.

3.5. Istniejąca zieleń.
Teren w całości pokryty nawierzchnią trawiastą w dobrym stanie technicznym. 

3.6. Obiekty małej architektury
Na  miejscu  projektowanego  placu  zabaw  nie  istnieją  żadne  elementy  małej  architektury.  Po 
istniejących kiedyś sieciach nadziemnych sieciach energetycznych pozostało 6 słupów. Trzy z nich 
przewrócone i złamane przeznaczono do usunięcia. Pozostałe trzy przewiduje się zostawić jako 
osnowę dla nowych nasadzeń z pnączy. Na terenie w części południowo- wschodniej istniej także 
dawny prostokątny zbiornik  wodny głębokości  ok.  150cm o  wymiarach  ok.  14x6m.  Zbiornik 
przeznaczony do zasypania urobkiem z prowadzonej inwestycji.



3.7. Stan projektowany

3.8. Założenia programowe
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogólnodostępny teren 
rekreacyjny,  wyposażony  w  nowe  urządzenia  zabawowe  i  elementy  małej  architektury.  Dla 
zwiększenia  bezpieczeństwa  utworzone  zostaną  nawierzchnie  tłumiące  uderzenia,  w miejscach 
wymaganych  normą  EN 1176  i  EN 1177.  Całość  praz  zostanie  podzielona  na  dwa  etapy.  W 
pierwszym  etapie  inwestycji  zostanie  uporządkowany  teren  całości  założenia,  utworzona 
nawierzchnia  bezpieczna-piaskowa i  zainstalowane  urządzenia  zabawowe placu  zabaw wraz  z 
sześcioma  ławeczkami,  dwoma  regulaminami  placu  zabaw  i  czterema  koszami  na  śmieci.  W 
pierwszym etapie przewidziano także wykonanie wszystkich przewidzianych nasadzeń.
Drugi etap obejmował będzie budowę chodników, boiska wraz z wyposażeniem, zainstalowanie 
altany z ławostołem, stolików do gier planszowych oraz pozostałych ławek i koszy na śmieci.

3.9. Bilans terenu

 Teren placu zabaw- granica obszaru opracowania                                  4700,00m²=100,00%
 Nawierzchnia trawiasta                                                                              3115,76m2=66,29%
 nawierzchnia piaskowa gr. 30cm, zgodna z EN 1177, HIC=300cm             364,17m2=7,75%
 nawierzchnia boiska, zgodna z EN 1177                                                       420,00m2=8,94%
 opaska boiska z nawierzchni syntetycznej                                                    188,00m2=4,00%
 chodnik o nawierzchni mineralnej                                                               560,75m2=11,93%
 obrzeże trawnikowe betonowe 6*20*100 długość łączna 856mb                  51,32m2=1,09%

3.10. Roboty ziemne
W  pierwszym  etapie  przewiduje  się  wykonanie  korytowania  terenu  na  głębokość  30cm  na 
powierzchni ok. 365m² pod utworzenie nawierzchni piaskowej bezpiecznej. Pozyskana warstwę 
humusu  należy  rozplantować  i  zasypać  nią  istniejący  dawny  zbiornik  wodny  w  południowo- 
wschodniej części placu. Istniejące wokół zbiornika pryzmy humusu należy także rozplantować. 
W drugim etapie przewiduje się korytowanie terenu na powierzchni ok 590m² na głębokość 20cm 
pod przyszłe chodniki z nawierzchni mineralnej oraz otaczające je obrzeża betonowe 6*20*100 na 
podsypce  cementowo-  piaskowej.  Korytowanie  terenu  na  głębokość  40cm  na  powierzchni 
629,32m²  pod teren boiska i opaski wokół niego. Na terenie tym należy również wykopać rowy 
pod instalację drenarską, a także studnię rozsączającą o średnicy 200cm i głębokości 250cm.

3.11. Roboty budowlane, demontaże
W pierwszym etapie przewiduje się  utworzenie nawierzchni  bezpiecznej  z piasku rzecznego o 
grubości ziaren 0,2 do 2 mm bez cząstek iłów i glin, o warstwie grubości 30cm i powierzchni 
364,17m². Przekrój przez warstwę bezpieczną pokazano na rys. A-3. Demontażowi podlegać będą 
trzy fundamenty połamanych słupów betonowych dawnej  instalacji  energetycznej.  Fundamenty 
wraz z powalonymi słupami należy wywieźć na wysypisko.
W drugim etapie przewiduje się wybudowanie chodników z nawierzchni mineralnej otoczonych 
obrzeżami betonowymi 6*20*100cm na podsypce cementowo- piaskowej, wybudowanie opaski 
wokół boiska wielofunkcyjnego. Nawierzchni opaski z ażurowych płyt poliuretanowych gr. 18mm 
w kolorze grafitowym. Opaska oddzielona od trawnika i nawierzchni boiska obrzeżem betonowym 
6*20*100cm  na  podsypce  cemenetowo-  piaskowej.  Wybudowanie  podbudowy,  drenażu  i 
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego . Drenaż wykonany z sączków o średnicy 65mm łączonych z 
drenażem zbiorczym o średnicy 100mm. Na końcu drenażu zbiorczego studnia  rozsączająca  o 
średnicy 200cm i głębokości 250cm wypełniona kruszywem płukanym frakcji 8-63mm. Przekroje 
przez wszystkie nawierzchnie pokazana na ryz. A-3 i A-4.

 



3.12. Plantowanie
Po zakończeniu  prac  montażowych  teren  należy  rozplantować.  Istniejąca  nawierzchnia  należy 
obsiać trawą. Teren placu zabaw należy oczyścić z kamieni i materiałów budowlanych.

3.13. Nasadzenia
W pierwszym etapie przewiduje się wykonanie wszystkich zaprojektowanych nasadzeń, są to:

 Buk zwyczajny Fagus salvatica, szt. 1,
 Klona zwyczajny Acer platanoides, szt. 6,
 Lipa szerokolistna Tilia platyphelios, szt. 11, 
 Brzoza brodawkowata Betula pendula, szt. 21,
 Świerk pospolity Picea abies, szt. 1,
 Modrzew europejski Larix decidua, szt. 2,
 Winobluszcz  trójpalczasty  Parthenocissus,  szt.  3,  pnącze,  którego  stelaż  stanowić  będą 

istniejące nieużywane słupy energetyczne,
 Irga Dammera Cotoneaster, szt. 9,
 Wykonanie żywopłotu z Żywotników Thuja occidentalis Danica w odstępach ok. 100cm, 

na łącznej długości 49mb. Sadzonki wysokości minimum 40cm.
 Wykonanie żywopłotu z  Żywotników Thuja occidentalis Danica w odstępach ok. 100cm, 

na łącznej długości 237mb. Sadzonki wysokości minimum 40cm.
Na  terenie  objętym  inwestycją  znajduję  się  szereg  starych  pni,  pozostałych  po  dawnym 
drzewostanie. Pnie przewiduje się zachować. 

3.14. Wyposażenie
W pierwszym etapie  przewiduje  się  wyposażenie  placu  zabaw  w następujące  elementy  małej 
architektury.

[1] Zestaw zabawowy DUŻY 5- wieżowy STEEL, w którego skład wchodzą:
- jedna wieża z dachem dwuspadowym o wysokości podłogi min. 145cm p.p.t
- jedna wieża z dachem dwuspadowym o wysokości podłogi min. 95cm p.p.t.,
- trzy wieże z dachem dwuspadowym o wysokości podłogi min. 120cm p.p.t., 
- minimum cztery podesty bez dachu,
- pomost- przejście rurowe o długości min. 110cm,
- pomost sprawnościowy linowy z minimum czterema belkami poprzecznymi o długości 

min.220cm,
- pomost linowy z o długości min.220cm, 
- dwa pomosty linowe z belką podłużną o długości min.220cm,
- przeplotnię ukośną z siatki linowej, 
- przeplotnię pionową z siatki linowej,
- dwa drążki akrobatyczne do przewrotów, 
- rurę zjazdową strażacką
- zjeżdżalnię z bokami z płyt HDPE i ślizgiem ze stali nierdzewnej z podłóg wysokości 

145cm p.p.t, 
- zjeżdżalnię z bokami z płyt HDPE i ślizgiem ze stali nierdzewnej z podłogi o wysokości 

120cm p.p.t,
- zjeżdżalnię z bokami z płyt HDPE i ślizgiem ze stali nierdzewnej z podłogi o wysokości 

95cm p.p.t, 
- wejście- trap pionowy z uchwytami wspinaczkowymi, 
- wejście- trap pochyły z uchwytami wspinaczkowymi, 
- barierka – panel interaktywny z grą „kółko i krzyżyk”,
- osłony i barierki zapewniające bezpieczeństwo użytkowania zestawu,





Konstrukcja nośna o  profilu zamkniętym kwadratowym min. 80 x 80 x 3mm, stal cynkowana i 
dwukrotnie malowana proszkowo na kolor RAL 7040. 
Elementy dodatkowe i wykończeniowe i ich minimalne wymagane parametry:
  zabezpieczenia z aplikacją wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE ;
  ślizgi zjeżdżalni wykonane  ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna z tworzywa polietylenowego HDPE;
  wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte  plastikowymi kolorowymi „kapslami”;
  dach wykonany z tworzywa polietylenowego HDPE;
  brak ostrych krawędzi oraz szczelin które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
  podesty antypoślizgowe eliminują ryzyko poślizgnięć i upadków;
  zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rurek ocynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo;
  elementy drewniane; klejone i dwukrotnie impregnowane; 
  zastosowanie stalowych lin w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
  tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP;
  wszystkie elementy metalowe cynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo;

DODATKOWE UWAGI
  urządzenie musi posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną 
  kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm



[2] Zestaw mały 



[3] Piramida linowa,



[4] Sześcian wspinaczkowy,



[5] Huśtawka wahadłowa z siedziskiem „bocianie gniazdo”, 



[6] Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami gumowymi „deseczki”,



[7] Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami koszykowymi,



[8] Tuba na sprężynach,



[9] Koniczynka na sprężynie,



[10] Slalom, 



[11] Równoważnia na podporach, 2 szt.,



[12] Stożek linowy, 



[13] Huśtawka wagowa,

Wyposażenie dodatkowe:

[1] Ławka drewniana z oparciem, na stelaże metalowym, 6szt. 
[2] Kosz na śmieci ażurowy wykonany z belek drewnianych z wkładem metalowym. 2Szt.
[3] Regulamin placu zabaw. 2 szt. 



W drugim etapie inwestycji planuje się wyposażenia terenu w następujące elementy małej 
architektury:

[4] Ławka drewniana z oparciem, na stelaże metalowym, 12szt. 
[5] Kosz na śmieci ażurowy wykonany z belek drewnianych z wkładem metalowym. 8szt.
[6] Betonowe stoliki do gier planszowych z czterema siedziskami bez oparcia. Np. stolik 

do gry w szachy, chińczyka, karty itp. Trzy różne. 3szt., 
[7] Altanka  zadaszona,  sześciokątna  drewniana  o  długości  boku  około  150cm  i 

powierzchni zabudowy ok. 8mm². W altanie ławostół drewniany. 1 szt.
[8] kosz  do koszykówki.  Konstrukcja  do koszykówki  jednosłupowa,  wysięg  1,6 m,  do 

tablicy  120x90  cm,  cynkowana  ogniowo,  mocowana  w  tulejach.  Tablica  stalowa 
malowana proszkowo o wymiarach 120x90, wraz z obręczą i siatką łańcuchową, 2 szt.

[9] słup do siatkówki/tenisa złożone ze: słupków do siatkówki aluminiowych, owalnych, 
profil  120x100  ,  o  płynnej  regulacji  wysokości.  Tulei  montażowej  do  słupków 
aluminiowych. Dekla maskującego tuleję na boisku. Wieszaków obrotowych na siatkę. 
Siatka do tenisa/siatkówki czarnej z antenkami. Szt. 2

 Dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne  pod  warunkiem zachowania   parametrów   jakościowych, 
estetycznych,  materiałowych,   gabarytowych,   kolorystycznych,   technologicznych,  bezpieczeństwa   i  
gwarancji  minimum  zgodnych  z  elementami  wskazanymi  w  projekcie. Dopuszcza się 5% odchyłki pod  
względem  wymiarów  elementów,  pod  warunkiem,  że  zmieszczą  się  w  obrębie  projektowanych  stref 
bezpieczeństwa i nawierzchni bezpiecznych. Przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych należy uzyskać 
ich akceptację u Zamawiającego i Projektanta. 

 Wyposażenie winno spełniać wymagania norm EN-1176 i  EN-1177, oraz   posiadać stosowne certyfikaty 
wydane  przez  niezależne  instytuty certyfikacyjne,  za  wyjątkiem koła  na  sprężynie,  gdzie  dopuszcza  się  złożenie  
deklaracji zgodności przez producenta. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystując wytyczne producentów oraz 
jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a także kierując się zasadą maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania 
terenu  z  jednoczesnym  zachowaniem  stref    bezpieczeństwa  i  wysokości  upadku  dla  poszczególnych  urządzeń 
podanych przez ich producenta. Wymaga się, aby montaż urządzeń wykonywała firma produkująca lub posiadająca 
zezwolenie  producenta  na  montaż  danego  urządzenia,  tak  by  zachowano  stosowne  gwarancje  i   zapewniono 
prawidłowy odbiór techniczny i bezpieczeństwo
użytkowania obiektu.
 Rozmieszczenie urządzeń oraz ich posadowienie na różnych rodzajach nawierzchni zostało zaprojektowane 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm EN-1176 i EN-1177, a w szczególności z pkt.  4.2.8 i F 3.3 normy EN-
1176 i  z  tablicą D1, D2 normy EN-1177.  Powyższe  normy dopuszczają aby urządzenia o krytycznej  wysokości 
upadku do 1000mm były montowane na nawierzchni naturalnej- darń/gleba, a także dopuszczają zachodzenie na siebie 
powierzchni  upadku,  za  wyjątkiem  powierzchni  upadku  urządzeń  dynamicznych  z  inercją  ruchu  i  ruchem 
wymuszonym ( pkt. 4.2.8.2.5 ).

3.15. Inne uwagi.
Przedmiotowa  inwestycję  należy  realizować  zgodnie  z  projektem,   zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  przepisami 
techniczno- budowlanymi. W przypadku występowania informacji  rozbieżnych zamieszczonych w poszczególnych 
składnikach dokumentacji projektowej należy o zaistniałych rozbieżnościach poinformować inspektora nadzoru oraz 
projektanta celem dokonania stosownych wyjaśnień. W przypadku występowania rozbieżności w zakresie nieistotnych 
informacji,  które  nie  mają  wpływu  na  warunki  podstawowe  odnoszące  się  do  bezpieczeństwa  użytkowania, 
bezpieczeństwa konstrukcji,  walorów użytkowych i  estetycznych,  należy kierować się  zasadą wyboru technologii, 
rozwiązań  materiałowych o wyższych parametrach  zapewniających  wyższą  jakość usługi.  Ujawnione w projekcie 
ewentualne  pomyłki  i  błędy,  wykryte  w  trakcie  realizacji  robot  budowlanych,  należy  bezwzględnie  zgłaszać 
projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione błędy nie  
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robot budowlanych, które są  
niezgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi. Prace wykończeniowe powinny być wykonywane 
zgodnie  z  reżimem  technologicznym,  określonym  przez  producentów  i  dostawców  poszczególnych  wyrobów 
budowlanych, systemów technologicznych, elementów, produktów i urządzeń. Wszystkie roboty budowlane należy 
wykonywać pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania 
inwestycyjnego,  może  pojawić  się  konieczność  wykonania  robot  budowlanych  nie  przewidzianych  w  zakresie 
dokumentacji projektowej, których pominięcie będzie miało istotny wpływ na trwałość i poprawność wykonania robot 
w kontekście spełnienia warunków podstawowych,  o  których mowa w art.  5  ustawy Prawo budowlane.  W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta w celu 
ustalenia sposobu postępowania, technologii i określenia niezbędnego zakresu robot budowlanych. Koszty i sposób 
rozliczenia  wyżej  wymienionych robót  zostaną  uregulowane w ramach umowy podpisanej  między Wykonawcą a 



Zamawiającym.  Jeśli  umowa  nie  precyzuje  tego  zagadnienia,  należy  przyjąć,  że  wartość  wynagrodzenia 
zaproponowana  przez  Wykonawcę  na  etapie  oferty  przetargowej  jest  ostateczna  i  niezmienna  oraz  wyklucza 
możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  realizacją  przedmiotu  Umowy.   Wszystkie  
wyroby  budowlane,  wyroby  indywidualne,  elementy  i  urządzenia  zastosowane  przy  budowie  obiektu  powinny 
posiadać  odpowiednie  dokumenty  wymagane  przepisami  prawa,  w  tym  wynikające  z  ustawy  o  wyrobach 
budowlanych,  zezwalające  na  stosowanie  ich  w  budownictwie  na  terenie  Polski.  Obowiązek  sprawdzania,  czy 
wszystkie  zastosowane  i  wbudowane  wyroby budowlane,  wyroby indywidualne  i  urządzenia  posiadają  stosowne 
dokumenty zezwalające na ich użycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorach nadzoru inwestorskiego. W 
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji  z  innymi elementami lub instalacjami należy fakt  ten zgłosić  
kierownikowi budowy i zaproponować rozwiązanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

Opracowanie:
inż. Wacław Słociński

mgr inż. arch. Aleksander Sałagacki



3.16. BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT: Zagospodarowanie terenu działki nr 438/22 w Zachowicach
ADRES: ul. Słoneczna, dz. nr 438/11, 55-080 Zachowice
INWESTOR:    Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek- Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
PROJEKTANT: inż. Wacław Słociński, nr upr. 134/72/Wm

Podstawa prawna.
• Ustawa z dnia 7.07.1994: „Prawo budowlane”; Dz. U. 1995 nr.89, poz 415 (z póź. zmianami),
• Ustawa z dnia 26.06.1974 „Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z póź. Zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690  (z późniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 „ w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 14.03.2000 „ w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z późniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.1990 „w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym”; Dz.U. z 1990 Nr 85 poz. 500 
(z późniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 „w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom”; Dz.U. z 1996 Nr 114 poz. 545 (z 
późniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).



   1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
       poszczególnych obiektów 
Etap I – przygotowanie terenu inwestycji, roboty ziemne, montaż elementów małej architektury, 
utworzenie nawierzchni bezpiecznych, nasadzenia.
Etap II -  roboty ziemne, utworzenie nawierzchni boiska i chodników, montaż elementów małej 
architektury

   2. Zakres i kolejność robót:
   2.1. prace ziemne – korytowanie, niwelacja terenu, 
   2.2  montaż elementów małej architektury,
   2.3  ułożenie nawierzchni bezpiecznej.
   2.5  wykonanie i nasadzeń i oczyszczenie terenu

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3.1. teren jest niezabudowany.
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4.1. brak.
5.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia
5.1.  zagrożenie  w  czasie  manewrowania  sprzętem,  pojazdami  podczas  wykonywania  prac 
ziemnych
5.2. zagrożenie stwarzają prace montażowe prowadzone na wysokościach większych niż 5,0 m.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy
wykonywaniu robót budowlanych.
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację,  umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,  awarii  innych 
zagrożeń.
7.1. nie występują strefy szczególnego zagrożenia

Zakres  robót  budowlanych  towarzyszących  realizacji  niniejszego  zamierzenia 
projektowego  obejmuje  przypadki  wyszczególnione  w  §6  Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Planowane roboty muszą być wykonane z zachowaniem szczególnej ostrożności i według 
zaleceń konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP i  p.poż.  W szczególności  należy przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury  z dnia 06 lutego 2003r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywaniu robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  każdorazowo  dokonać  instruktażu  pracowników 
przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót.

Opracowanie:
inż. Wacław Słociński

mgr inż. arch. Aleksander Sałagacki
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