
 Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montaŜem elementów małej 
architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej w Międzyzdrojach.         

 

  

         
 
 
 
 
                                                                                                                        
 

       
 

 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : „N-BUD”  Krzysztof Nowak 
 
TEMAT : Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem     
                terenów zielonych i montaŜem elementów małej    
                architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej w    
                Międzyzdrojach         
 
LOKALIZACJA :   Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej       
                               działka nr 50/1,50/2, obręb 20. 
 
OBIEKT    :    Działka nr 50/1,50/2, obręb 20 Międzyzdroje  
 
STADIUM :    Projekt  zagospodarowania terenu 
 
INWESTOR        :   GMINA MI ĘDZYZDROJE    
                                  72-500 MIĘDZYZDROJE 
                                   ul.  KsiąŜąt Pomorskich 5 
 
 
 
OŚWIADCZENIE : 
NiŜej podpisani projektanci oświadczają Ŝe projekt niniejszy został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej .( art. 20 . ust.4 P.B.) 
 
A U T OR Z Y  O P R A C O W A N I A: 

 
 
Wykonano :  Szczecinek , maj 2012 r..  

Funkcja Imi ę i nazwisko Nr uprawnień Podpis 
Projektant mgr inŜ. Krzysztof Nowak    UAN/N/7210/905/88  

    

TECZKA  NR 1/  

PROJEKT BUDOWLANY  
 
 



 Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montaŜem elementów małej 
architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej w Międzyzdrojach.         

 

  

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 
A CZĘŚĆ OPISOWA 
Strona tytułowa / str. 1 
Spis zawartości teczki / str. 2 
1. Dane ogólne / str. 3 
- Dane ewidencyjne 
- Cel i zakres opracowania 
- Podstawa opracowania 
2. Projekt zagospodarowania terenu / str. 3-4 
- Zagospodarowanie działki – stan istniejący 
- Projekt zagospodarowania działki . 
3. WyposaŜenie placu zabaw / str.5 - 13 
3.1 urządzenia zabawowe /str. 5-8 
3.2 urządzenia uzupełniające / str. 8-13 
4. Roboty budowlane –przygotowanie terenu / str.13 
5.Nawierzchnia z płyt betonowych aŜurowych i kostki granitowej 8/11 cm / str. 
13-14 
6. Roboty związane z zielenią / str. 14 
7. Uwagi /str.14 
8. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 
dn. 15.05.2012 r. / str. 15 
9.Pismo z Starostwa Powiatowego-brak sprzeciwu do wniosku  z dn.15.05.2012 
r / str. 16 
8. Uprawnienia budowlane / str. 17 
9. Zaświadczenie ZAP / str. 18 
 
B CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1  Kopia mapy zasadniczej 1:500 / str. 19 
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:175 rys. nr 1 / str. 20 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montaŜem elementów małej 
architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej w Międzyzdrojach.         

 

  

1. DANE OGÓLNE . 
1.1 Dane ewidencyjne . 
OBIEKT - Działka nr 50/1,50/2, obręb 20 Międzyzdroje  
 
TEMAT - Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem     
                terenów zielonych i montaŜem elementów małej                    
                architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej w    
                Międzyzdrojach      
    
INWESTOR - Gmina Międzyzdroje 
ul. KsiąŜąt Pomorskich 5 , 72-500 Międzyzdroje , 
 
LOKALIZACJA- Mi ędzyzdroje, ul.Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojna ,obręb 20  
 
STADIUM - Projekt zagospodarowania terenu  
1.2 Cel i zakres opracowania . 
Przedmiotem inwestycji jest: 
-remont nawierzchni utwardzonej 
-zagospodarowanie terenów zielonych – nasadzenia 
-montaŜ elementów małej architektury 
-urządzenie placu zabaw 
-budowa ogrodzenia  
Projekt został opracowany na aktualnych podkładach geodezyjnych 
dostarczonych przez Inwestora . 
 
1.3 Podstawa opracowania. 
-Umowa z Inwestorem , 
-Wizja lokalna . 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Podkłady geodezyjne – mapa 
- Wytyczne i instrukcje producentów 
- Przepisy prawa budowlanego 
 
2. Projekt zagospodarowania terenu 
2.1 Zagospodarowanie działki – stan istniejący . 
Obecnie teren ten pełni  funkcję placu postojowego dla samochodów 
osobowych, nawierzchnia utwardzona – ubity rodzimy grunt, występują liczne 
nierówności, wgłębienia, stan techniczny zły. 
Od strony północnej i wschodniej opracowywany teren graniczy z obiektami 
budowlanymi oraz krzewami-Ŝywopłot.  
Od strony zachodniej i południowej teren działki graniczy z ciągami dla 
pieszych –chodniki przy ulicach Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej. 
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Wokół terenu przeznaczonego pod urządzenia placu zabaw wraz z 
zagospodarowaniem terenów zielonych i montaŜem elementów małej                    
architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej przebiega instalacja 
elektryczna niskiego napięcia , która zasila istniejące słupy oświetleniowe typu 
ulicznego. 
Plac zabaw jest dostępny od strony od ulicy Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej. 
 
2.2 Projekt zagospodarowania działki . 
Zgodnie z zaleceniem Inwestora przedmiotem inwestycji na opracowywanym 
terenie jest urządzenie placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenów 
zielonych i montaŜem elementów małej architektury. 
Od strony ul. Gryfa Pomorskiego do naroŜnika (łącznie) ul. Spokojnej 
zaproponowano ogrodzenie o wysokości h=100 cm, o rozstawie słupków 180 
lub 250 cm, w zaleŜności od przyjętego rodzaju ogrodzenia: panelowe stalowe 
lud drewniane sztachetowe. 
Zaprojektowano dwa wejścia na plac od ul. Spokojnej i ul. Gryfa Pomorskiego. 
Plac zabaw będzie posiadał tablicę z regulaminem ,obowiązującym podczas 
przebywania na placu oraz korzystania z urządzeń zabawowych . 
Istniejące nawierzchnie utwardzone zostaną wyremontowane; 
- dojazd do posesji od ul. Spokojnej wykonany zostanie z płyt aŜurowych 
betonowych  
- istniejące ciągi piesze od ul. Spokojnej i ul. Gryfa Pomorskiego wykonane  
zostaną z kostki granitowej 8/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.  
Przy ciągach pieszych zaproponowano ławki z oparciem a przy urządzeniach 
zabawowych ławki bez oparć.  
Zaprojektowano stojaki rowerowe i  kosze na śmieci.  . 
-Działka , na której są projektowane urządzenia zabawowe nie znajduje się w 
strefie ochrony konserwatorskiej . 
-Nie ma wpływu eksploatacji górniczej na projektowanym terenie. 
-Nie występują zagroŜenia dla środowiska oraz otoczenia , które mogłyby 
być skutkiem projektowanej inwestycji . 
-Ochrona p. poŜarowa – ze względu na rodzaj inwestycji nie dotyczy  
- Informacja dotycząca planu BIOZ .- zgodnie z art.21a prawa budowlanego 
i & 6 Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia roboty budowlane wykonywane 
podczas projektowanej inwestycji nie wymagają sporządzenia planu BIOZ. 
-Odstąpienie od projektu budowlanego wchodzące w zakres art. 36a ust .5 
punkt 1-7 ustawy Prawo Budowlane : jako nieistotne odstąpienie od 
projektu projektant dopuszcza przesunięcia małych urządzeń 
zabawowych w promieniu ok.100 cm od zaprojektowanej lokalizacji 
jedynie w obrębie wyznaczonych stref wiekowych oraz z zachowaniem 
obowiązujących przepisów oraz stref bezpieczeństwa .  
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3. WyposaŜenie placu zabaw 
3.1.Urządzenia zabawowe zaprojektowane to: 
3.1.1. Huśtawka podwójna (srebrna) - 1 szt. (zgodna z wzorem lub  
równowaŜna ) 
Wykonana z rur stalowych  o przekroju 114,3 mm. Zawieszenie wykonane z 
łańcucha ze stali nierdzewnej  średnicy 6 mm, w górnej części zakończone 
krętlikami zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha. System mocowania do 
poprzeczki górnej wykonany jest z teflonu oraz stali nierdzewnej nie 
wymagającej konserwacji. Siedzenie wykonane z rdzenia zalanego gumą. 
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane są metoda ogniową. 

 

 
- Strefa bezpieczna i obszar spadania dla hustawki. 
Dla urządzenia - huśtawka podwójna strefa bezpieczna wynosi l=754 cm , 
b=439 cm (patrz rys.), max. wysokości swobodnego spadania h=270 cm . 
Nawierzchnię strefy bezpiecznej wykonać  z mat gumowych przerostowych,  
które są zgodne z normą PN-EN 1177, grubość maty gumowej  22 mm.  
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3.1.2. Karuzela – 1 szt. (zgodna z wzorem lub  równowaŜna ) 
Konstrukcja karuzeli wykonana z rur stalowych (∅57,∅30) i blachy łezkowej 
≠4 mm. siedzisko karuzeli wykonane z Ŝywicy epoksydowej, kierownica 
wykonana ze stali nierdzewnej, element obrotowy osadzony na łoŜyskach 
zamkniętych nie wymaga konserwacji, całość ocynkowana ogniowo oraz 
pomalowana lakierem akrylowym  w kolorze RAL, do uzgodnienia z 
Inwestorem      . 
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- Strefa bezpieczna dla karuzeli  wynosi  koło o promieniu r= 560 cm. 
Nawierzchnię strefy bezpiecznej wykonać  z piasku ,  które są zgodne z normą 
PN-EN 1177, grubość warstwy piasku o frakcji od 0 do 2 mm h=200 do 300 
mm.  
 
3.1.3. Bujak-SpręŜynowiec – Jacht–  szt.(zgodna z wzorem lub równowaŜna ) 
Wykonane ze sklejki wodoodpornej  grubości 20 mm laminowanej kolorowym   
tworzywem, związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za 
pomocą stalowej spręŜyny średnicy 21 cm malowanej proszkowo. 
 
 

 

                         
3.1.4. Bujak-SpręŜynowiec – Mors – 1 szt. (zgodna z wzorem lub     
 równowaŜna ) 
 Wykonane ze sklejki wodoodpornej  grubości 20 mm  laminowanej kolorowym    
  tworzywem,  związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za  
 pomocą stalowej spręŜyny   średnicy 21 cm malowanej proszkowo. 
 

                                                
                                                

   Strefa bezpieczna i obszar spadania. 
   Dla urządzeń - bujaków (spręŜynowców) zaprojektowano nawierzchnię  z     
   materiału   syntetycznego - mata poliuretanowa w kształcie elipsy,  dwu-     
   elementowa  o wymiarach 1300x1200 mm, grub. 4,5 cm, która jest zgodna z     
   normą PN-EN 1177 o grubości dostosowanej  do wysokości upadku  h=46 cm. 
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Uwaga dot. urządzeń wbudowanych na placu zabaw! 
 
1. Zakupiony i zainstalowany na placu zabaw sprzęt powinien być zgodny z 
normą PN-EN 1176, a nawierzchnia – z normą PN-EN 1177. 
2. Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń 
naleŜy je rozłoŜyć z zachowaniem naleŜytych odległości –strefy bezpieczeństwa 
bez montowania. 
3.Urządzenia powinny być trwale związane z podłoŜem, aby zapobiec 
przesuwaniu urządzeń i zapewnić zachowanie wokół nich strefy 
bezpieczeństwa 
4.Na placu zabaw naleŜy umieścić regulamin placu zabaw jako piktogram 
graficzny i opisowy.  
 
3.2. Urządzenia –elementy małej architektury. 
3.2.1. Ławki  
Miejsca na ławki, czy inne siedziska naleŜy umieścić tak aby siedząc moŜna 
było objąć wzrokiem maksymalnie duŜy obszar placu. Jeśli w pobliŜu jest 
ruchliwa ulica, to siedząc na ławkach powinna być moŜliwość przyglądania się 
tym dzieciom, które bawią się w najbardziej ryzykownych miejscach, w 
szczególności przy wejściach na plac.  
Siedzenia nie powinny być za blisko ogrodzenia, aby nie wykorzystywano ich 
do skakania z oparcia ławki na lub przez płot. (zachować odległość 1 metra). 
Przed ławką powinniśmy zapewnić twarde podłoŜe. 
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe  
w podłoŜu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Projektuje się ustawienie ławek o metalowych elementach nośnych  
i siedziskach drewnianych (drewno liściaste barwione) następującego typu: 
kolor elementów drewnianych to palisander, kolor elementów Ŝeliwnych to 
czarny matowy. 
Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo  
i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi. Wszystkie 
elementy metalowe będą malowane na kolor czarny. 
2.2.1.1. Ławka o metalowych elementach nośnych z  oparciem – 3 szt. 
(zgodna z wzorem lub  równowaŜna) 
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3.2.1.2. Ławka o metalowych elementach nośnych bez  oparcia – 3 szt. 
(zgodna z wzorem lub  równowaŜna). 
 

Specyfikacja dla ławki bez 
oparcia: 
Szerokość -  45 cm 
Długość – 170 cm 
Wysokość – 40 cm 
Wys. siedzenia – 40 cm 
Szer. Siedziska – 45 cm 

 
                     
 
3.2.3. Stojaki na rowery - 10 szt. (zgodna z wzorem lub  równowaŜna ) 

                              
Dane materiałowo-
konstrukcyjne. 
- Stojak na rowery wykonany 
z rur stalowych d=min. 48 
mm, w kształcie litery „U” o  
wymiarach l=100cm, h=80 

 

H = 75 – 85 cm 

S = 60 – 67 cm 

L = 170 – 200 cm 
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cm (od poziomu kostki ranitowej) 
- zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk ogniowy EN-ISO 1461 lub 
DUPLEX ( ocynk. +  powłoka poliestrowa), kolor czarny, antracyt , do 
uzgodnienia z Inwestorem 
- montaŜ zgodnie z wytycznymi producenta 
- stojaki trwale posadowione w gruncie. 
Regulamin powinien określać zasady uŜytkowania placu zabaw oraz 
informować o zarządcy terenu, połoŜeniu najbliŜszego telefonu, numerach 
telefonów alarmowych, numerach kontaktowych do właściciela lub zarządcy 
placu zabaw w celu powiadomienia o zniszczeniach lub awarii.  
 
3.2.4. Kosze na śmieci – 3 szt. (podano dwa rodzaje do wyboru) 
(zgodna z wzorem lub  równowaŜna ) do uzgodnienia z Inwestorem. 
Śmietniki to wymóg niezbędny, aby zachować miejsca zabaw w ładzie i 
porządku. Lokalizacja, umieszczania koszy w odległości od 2 do 3 metrów 
od ławek oraz wejść, aby nie były wykorzystywane do zabawy. Kosze 
powinny być dobrze przytwierdzone do podłoŜa i wskazane jest, aby 
posiadały mechanizm umoŜliwiający ich opróŜnianie tylko przez osoby 
upowaŜnione przez administratora.  
 

   Kosze na śmieci tzw. miejskie. 

 
 H = 100 - 112 cm 

R = 30 – 35 cm 

L = 42 – 47 cm 

G = 40 – 50 cm 
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3.2.5. Ogrodzenie – ok. 33 mb. (zgodne z wzorem lub  równowaŜna ) 
Ogrodzenie na placu zabaw ma ochraniać małe dzieci przed 
niebezpieczeństwem. Ogrodzenie ma dać dzieciom wraŜenie, Ŝe są na „swoim” 
terenie, gdzie nic im nie grozi, poniewaŜ są oddzielone od okolicy. 
Ogrodzenie dostosujmy do rejonu, w którym znajduje się plac.  
Bez względu na rodzaj ogrodzenia, jakie zastosujemy, nie powinno ono naraŜać 
dzieci na niebezpieczeństwa, zgodnie z normą PN-EN 1176, która zawiera 
pomocne wskazówki na ten temat. 
Ogrodzenia powinny być postawione w zgodzie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami, prawem i lokalnymi zwyczajami, przy czym rekomendowana  
wysokość to 1 metr. 
 
2.2.5.1. Ogrodzenie  panelowe proste bezpieczne - opis 
- Panele ogrodzeniowe proste, z prętów zgrzewanych punktowo  
- średnica prętów w panelu = Ø 6-6-6 mm  
- wysokość: 1030 mm  
- długość standardowa panelu: 2500  mm 
- oczko: 50x200 mm  
- zakończenie: stylowy łuk na wysokość 30 mm  
 
 

                            
 
 
 Ogrodzenie  panelowe 
- słup standardowy o przekroju: 60x40mm  
- system mocowania : obejmy montaŜowe  
- zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk ogniowy EN-ISO 1461 lub 
DUPLEX ( ocynk. +      
  powłoka poliestrowa)  
- dostępność: panele i słupki w kolorze z palety RAL , do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
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3.2.5.2. Ogrodzenie  drewniane, sztachetowe- opis 
Wymiar przęsła: długość  l=180cm,  wysokość płotu sztachetowego h=100 
cm 
-Płot sztachetowy ma być wykonany z drewna modrzewiowego, 
najwyŜszej jakości, impregnowanego ciśnieniowo.  
Impregnacja ma zapewnić trwałość i odporność zarówno na warunki 
pogodowe, jak równieŜ działalność mikroorganizmów oraz insektów, co 
przekłada się na długi okres Ŝywotności produktu.  
Przęsło płotu sztachetowego  składać ma z się rzędu płaskich sztachet, 
zakończonych łukowato od góry.  

                         
-Płot sztachetowy, wymiar przęsła : l=180 cm, h=100 cm 
 
3.2.6. Tablica informacyjna. 
Regulamin placu zabaw – umieszczony przy kaŜdym wejściu . 
Wykonany z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie  lub inny przekrój. 
Przekrój elementów konstrukcyjnych O 120 mm . Wielkość urządzenia 2.0 x 1.0 
x 0.16 m . 
Regulamin powinien zawierać informacje : 
1. urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci od lat 4 do 15 , 
2. dzieci poniŜej 8 lat na placu zabaw , muszą znajdować się pod opieką 
dorosłych , 
3. zabrania się grania w piłkę oraz jeŜdŜenia na rowerach , rolkach itp. na 
terenie placu zabaw, 
4. zabrania się dewastowania urządzeń , 
5. zabrania się wprowadzania psów , 
6. zabrania się spoŜywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu placu zabaw . 
7. informacja dot. Zarządcy terenu : adres , telefon , 
8.podanie numeru alarmowego w razie wypadku, np. numer tel.112 . 
 
Uwaga: dot. urządzeń elementów małej architektury wbudowanych na placu     
             zabaw! 
1.Zakupione i zainstalowane na placu zabaw elementy małej architektury 
mają być zgodne z  normą PN-EN 1176, a nawierzchnia – z normą PN-EN 
1177. 
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2.Niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie bezpośrednio w gruncie 
drewnianych elementów. 
    
3.Urządzenia powinny być trwale związane z podłoŜem, aby zapobiec 
przesuwaniu urządzeń. 
 
4. Roboty budowlane-przygotowanie terenu. 
4.1.Prace rozbiórkowe:  
-Rozebranie chodników z płyt betonowych, chodnikowych 35x35x5 cm na  
podsypce piaskowej  ok. 20.0 m2 
-Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie zbrojonych o grubości do 15 
cm , ok. 3,97 m3 
-Wywiezienie i utylizacja gruzu  ok. 6,0 m3 
-Ścięcie drzewa  o średnicy pnia 140 cm  1 szt. i wykarczowanie  
- Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków. ca. 10 0 m2 
-Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 40 szt. 
-Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek ca. 712,0 m2 
 
5. Nawierzchnie z płyt betonowych aŜurowych i kostki granitowej 8x11 cm.  
Istniejące nawierzchnie utwardzone zostaną wyremontowane; 
- dojazd do posesji od ul. Spokojnej wykonany zostanie z płyt aŜurowych 
betonowych.  
- istniejące ciągi piesze od ul. Spokojnej i ul. Gryfa Pomorskiego wykonane  
zostaną z kostki granitowej 8/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. 
4.1. Roboty przygotowawcze: ziemne i brukarskie 
-Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie, ca 0.122 ha 
-Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt betonowych 
aŜurowych w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm, ca 134,10 m2  
-Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości  chodników w gruncie kat. 
I-IV – głębokości 20 cm pod kostkę granitową 8/11 cm, ca. 281,40 m2  
- Wywóz , utylizacja nadwyŜki, urobku z korytowania  na odległość 5 km, ca 
50,50 m3  
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV, ca. 415.50 m2 
-Podbudowa z kruszywa naturalnego  0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm , ca. 415,50 m2 
-Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami 
ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 
ca.134,10 m2 
-Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 
kat.III-IV, ca 246.30 m 
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-ObrzeŜa betonowe, z na o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ca 246.30 m 
-Chodniki z płyt trawnikowych bet. aŜurowa, szara gr. 10 cm na podsypce -
piaskowej z wypełnieniem humusem, ca. 134,10 m2 
-Chodniki, nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na 
podsypce Ŝwirowej nowej-Kostka granitowa szara 8/11 cm. ca. 281.40 m2 
  
6. Roboty związane zielenią. 
6.1. Odmładzanie Ŝywopłotów  ca. 17,30 m2 
6.2. Przesadzenie krzewów liściastych pozyskanych z działki w.m. ca. 40 szt.  
6.3. Sadzenie krzewów Ŝywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w 
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów szt. 40.000 
-Kolkwicja chińska - 10 szt. 
-Tawuła van Holitte"a – 10 szt. 
-Tawuła wczesna - 10 szt. 
- Ognik ciernisty - 10 szt. 
6.4. Wykonanie trawników na terenie płaskim z nawoŜeniem, darń gotowa 
, ca. 710,50 m2 
 
7 . Uwagi : 
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy wydzielić 
ogrodzeniem teren placu budowy – zabezpieczyć go przed dostępem osób 
postronnych . 
- Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlano – montaŜowych 
pracownicy muszą przejść przeszkolenie ogólne BHP tzw. instruktaŜ 
ogólny z zakresu prowadzenia robót ziemnych oraz montaŜowych 
- Niniejsze opracowanie jest chronione Prawem Autorskim . Zabronione jest 
dokonywanie zmian bez uzgodnienia z projektantem oraz kopiowanie 
dokumentacji i uŜywanie jej poza zakresem określonym w Umowie . 
- Wszelkie zmiany naleŜy w trakcie realizacji uzgadniać z projektantem 
- Wszystkie prace budowlane i montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną , obowiązującymi przepisami budowlanymi , normami 
oraz instrukcjami producenta . 
- Wszystkie zmiany rozwiązań projektowych wynikłe podczas realizacji 
inwestycji naleŜy wykonać po uzgodnieniu z projektantem 
-Wszystkie zastosowane materiały , rozwiązania techniczne oraz 
urządzenia zabawowe muszą posiadać wymagane atesty , odpowiadać 
normom bezpieczeństwa , BHP oraz p.poŜ . 
 
 
 
Opracowanie 
                    mgr inŜ. Krzysztof Nowak 
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