
 

 

OPIS  PLANOWANYCH ROBÓT 
 do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
 polegających na montażu urządzeń zabawowych dla dzieci oraz 
urządzeń zewnętrznych na działce nr. 70 w Błazinach Dolnych, gm. Iłża 
  

1. Podstawa opracowania.  
  
                        Podstawą opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiającego 

tj. Gmina Iłża oraz:  
• Podkłady mapowe,  
• Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,  
• Przeprowadzone wizje w terenie,  

  
2. Cel i zakres opracowania.  
  
        Celem opracowania jest urządzenie placu zabaw w Błazinach Dolnych dla 
dzieci i mieszkańców wsi.   
W zakres opracowania wchodzi:  
- część działki nr. 70,  nawierzchnia trawiasta 
- strefy bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej,  
- mała architektura: urządzenia zabawowe, siłownie zewnętrzne, ławki parkowe, 

kosze na śmieci.  
  
3. Opis stanu istniejącego  
  
   3.1. Teren projektowanego placu zabaw  
  
Teren na którym projektuje się plac zabaw znajduje się na działce nr 70 w 
Błazinach Dolnych, gm. Iłża i należy do Gminy Iłża. Teren przeznaczony na 
projektowany plac zabaw jest ogrodzony (wysokość 160 cm) i posiada bramę i 
furtkę wejściową. Wydzielony teren pod budowę placu zabaw na przedmiotowej 
działce jest trawiasty. Teren jest płaski z niewielkim spadkiem ok. 1% w 
kierunku północnym.   
Istniejący teren jest zaniedbany i będzie wymagał wyrównania, pielęgnacji 
zieleni, wykonania piaskowych nawierzchni w opisanych na mapie 
lokalizacyjnej strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.    
  
   



 

    3.2. Urządzenia obce  
  
Przez określony teren przebiegają urządzenia obce podziemne, tj. kanalizacja i 
wodociąg. Urządzenia te nie kolidują z lokalizacją urządzeń zabawowych. 
  

4. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.  
  

Powierzchnia placu zabaw:                                                       350,00 m2    

Powierzchnia nawierzchni piaskowej:                                        62,00 m2   

        Powierzchnia zieleni:                                                                  288,0 m2         
  
   4.1.  Plan zagospodarowania.  
  
             Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 350,2 m2 w kształcie 
prostokąta o bokach 12,50 x 28,00  m. Teren placu zabaw znajduje się w obrębie 
ogrodzonej działki. Jako wejście na plac zabaw planuje się wykorzystanie 
istniejącego wejścia od strony południowej działki. Wejście na teren placu 
zabaw/działki – istniejącą furtką, która ma szerokość 1,0 m. Strefy o 
nawierzchni z piasku usytuowane są wokół urządzeń zabawowych (huśtawka, 
urządzenie URWIS) w odległości min. 5,0 m od istniejącego ogrodzenia.   
  
      4.2. Prace przygotowawcze  
  
      W ramach tych robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty, wyrównać 
teren poprzez uzupełnienie ziemią ogrodową, obsianie trawą sportową i ubiciu 
wałem do trawników.   
  
      4.3. Roboty projektowane, rozwiązania konstrukcyjne.  
  
Ogrodzenie terenu placu zabaw.  
  
     Teren działki jest w całości ogrodzony, (ogrodzenie stałe o wysokości 1,6 m). 
  
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy  
  
         Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy 
fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 
11767:2009.  



 

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą 
posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały 
wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu 
urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez 
producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, 
wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące 
urządzenia do zabawy:  
  

1. zestaw zabawowy URWIS (załącznik  nr 2) składający się z:  
- zjeżdżalni,  
- ścianki wspinaczkowej,  
- drabinka   

  
2. piaskownica kwadratowa z desek – załącznik  nr 2   
3. huśtawka podwójna    – załącznik  nr 3   
4. urządzenie „narciarz” (pylon)   -  załącznik nr 4 
5. urządzenie „wahadło” (pylon)  – załącznik nr 5  
 
         Konstrukcja urządzeń.   
Wszystkie elementy urządzeń zabawowych które wykonane są z  konstrukcji 
metalowej ( ocynkowanej metodą ogniową ) są pomalowane i montowane na 
fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów betonowych. Urządzenia 
drewniane są odpowiednio zabezpieczone przed korozją i pomalowane.  
  

UWAGA:      WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZABAWOWE MUSZĄ                            
BYĆ WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH   
                          MATERIAŁÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI                                                

(PN-EN 1176 ) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA!  

  
Wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe  
  
           Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje się następujące elementy 
dodatkowe wyposażenia placu zabaw:   
- ławka ogrodowa sztuk 2 ze stali malowanej proszkowo i drewna podwójnie 

malowanego z oparciem utwierdzona w gruncie  -  załącznik nr 6  
- kosz na śmieci sztuk 2 metalowy - załącznik nr 7 

 



 

- tablica informacyjna przy wejściu na plac zabaw z regulaminem, w którym        
należy dodatkowo : załącznik nr. 8 

- napisać, iż jest to plac zabaw przeznaczony dla dzieci szkolnych, z którego 
mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych oraz regulamin placu 
zabaw  

- po drugiej stronie tablicy informacyjnej umieścić tabliczki                         
informujące o sposobie wykorzystania danego elementu                         
wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.             

 
Zieleń   
  
Projektuje się wykonanie na placu zabaw nawierzchni trawiastej unikając 
zagłębień. Przed założeniem należy odpowiednio teren przygotować poprzez 
usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp., a następnie uzupełnić i wyrównać teren 
10-cio cm warstwą humusu z posianiem trawą.   
  
Nawierzchnia bezpieczna  
  
Projektuje się nawierzchnię z piasku o powierzchni 62,00 m2  obejmującą 
powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą 
bezpieczeństwa do każdego z nich. Grubości nawierzchni wynosi 20 cm w celu 
zabezpieczenia ewentualnych upadków.  
  
Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.  
Piasek do piaskownic to skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 – 2,5mm której 
głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta przesiewana i 
sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest i być przeznaczony do 
piaskownic.  
  
    4.4. Konstrukcja nawierzchni.  
    
   Przekrój konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej z piasku przedstawia się 
następująco:  

• Warstwa piasku ;  gr. 20 cm  
  
 
  
     4.5. Kolejność wykonywania robót   
      
a) roboty na nawierzchni piaskowej  



 

- roboty ziemne  
- fundamenty prefabrykowane pod urządzenia zabawowe                      
- nawierzchnia z piasku  
  
6.  Ochrona środowiska  
  
            Projektowany plac zabaw poprzez uporządkowanie terenu i nadania mu 
określonej funkcji rekreacyjnej wpłynie korzystnie na stan środowiska 
naturalnego.  
  
7.  Uwagi końcowe  
  
Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.  
W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie 
zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego 
systemu/materiałów.  
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym 
normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo 
budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W 
zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać 
technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z 
należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich 
norm.



  
 





KARTA PRODUKTU

Zestaw Urwis 
system Perfect-Play
nr katalogowy ZZ.14

Elementy systemu:
- podest kwadratowy, h =  100 cm
- zje¿d¿alnia, h = 100 cm
- wejœcie po drabince,
- wejœcie po œciance wspinaczkowej

Dane techniczne:
- wymiary urz¹dzenia: 399 x 181 cm
- wysokoœæ urz¹dzenia: 195 cm 
- wysokoœæ upadku: 100 cm
- strefa bezpieczeñstwa: 749 x 481 cm
- rodzaj nawierzchni: zgodnie z Tablic¹ 1
- produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009

Materia³y:
- konstrukcja wykonana z belek z drewna iglastego 9 x 9 cm zabezpieczonych preparatem do drewna, 
- monta¿ na kotwach stalowych,
- zakoñczenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego,
- zje¿d¿alnia wykonana z tworzywa GP,
- bariera wykonana z kolorowej sklejki wodoodpornej,

- szczeble drabinki, przewê¿enia wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
- œruby i nakrêtki ocynkowane.

klejonych 

- œcianka wspinaczkowa wykonana z wodoodpornej sklejki antypoœlizgowej,

ul.Techniczna 2, 05-500 Piaseczno, tel./fax 22 845 62 75, tel. kom. 501-130-598, 
email: pergola@pergola.com.pl, www pergola.com.pl 

Tablica 1. Powszechnie stosowane materia³y amortyzuj¹ce upadek.

materia³ wielkoœæ ziarna
gruboœæ

minimalna
krytyczna

wysokoœæ upadku

darñ, gleba - - <= 1000 mmdarñ, gleba

od 20 do 80 mmkora 200 mm <= 2000 mm

od 5 do 30 mm 200 mm <= 2000 mmwióry

od 0,2 do 2 mm 200 mm <= 2000 mmpiasek

od 2 do 8 mm 200 mm <= 2000 mm¿wir

zgodnie z HIC zgodnie z HIC wg badania
nawierzchnie 
syntetyczne

5
0
0

poziom gruntu

Monta¿:
Wyrób zwi¹zany z gruntem na sta³e poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro. 
G³êbokoœæ posadowienia: -50 cm.

Wizualizacja produktu ma charakter przyk³adowy.
Kolory i detale urz¹dzenia mog¹ siê ró¿niæ.

Grupa wiekowa u¿ytkowników: 3 - 12 lat 



KARTA PRODUKTU

Zestaw Urwis 
system Perfect-Play
nr katalogowy ZZ.14

ul.Techniczna 2, 05-500 Piaseczno, tel./fax 22 845 62 75, tel. kom. 501-130-598, 
email: pergola@pergola.com.pl, www pergola.com.pl 

rzut poziomy ze stref¹ bezpieczeñstwa
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                                                                        Załącznik nr 3 

            HUŚTAWKA OGRODOWA 2 CZĘŚCIOWA 

Huśtawka ogrodowa dziecięca przeznaczona dla 1 - 5 dzieci. Plac zabaw przeznaczony dla 
dzieci starszych w wieku od 3 - 10 lat. huśtawka wykonana jest z rur metalowych 
pomalowanych wysokiej jakości farbą proszkową. Całość przeznaczona do samodzielnego 
montażu. W komplecie specjalne kotwy umożliwiające przymocowanie huśtawki. Wszystkie 
huśtawki i akcesoria posiadają certyfikat TUV GS oraz CE 

Parametry: 

 materiał konstrukcyjny: stal malowana proszkowo 
 wymiary (szer. x gł. x wys.): 220 cm x 155 cm x 195 cm 
 zakres regulacji:  jest / długość linek 
 max obciążenie: 50kg / element 
 inne: 

plac zabaw do samodzielnego montażu 
poprzeczka śr. 5,1 cm 
nogi śr. 4,5 cm 

 komplet zawiera: siedzisko x 2 ( 39 x 16 cm ) 

 

W przypadku każdej tradycyjnej huśtawki, solidny montaż do podłoża to podstawa 
bezpieczeństwa. W celu zamocowania huśtawki do podłoża, poleca się zabetonować kotwy. 
Drugą stronę kotw należy przykręcić do huśtawki. 



tel. 52 323 07 12
tel. kom. 609 521 630

fax 52 322 78 45
trainer@trainer.net.pl

ZPU ROMEX Sp. z o.o.
ul.Hetmańska 38
85-039 BydgoszczSIŁOWNIE

ZEWNĘTRZNE
TRAINER 

NARCIARZ  (PYLON)

poziom terenu

Fundament pod pylonem 100 mm poniżej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

Fundament pod urządzeniem 100 mm poniżej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 300 x 200 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.           



 
 
 
 

 

  
KARTA KATALOGOWA 

TRAINER NARCIARZ (PYLON) 

Seria FITNESS 

 
Wymiary urządzenia: 
długość: 1650 mm,      
szerokość: 540 mm,  
wysokość: 1920 mm.  
 
Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne malowanie 
proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. 
Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - 
żółta.    
 
Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 
3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 90 mm, 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska 
kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 
 
* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji. 

 
Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: 

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. 
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B". 
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Wymiary strefy bezpieczeństwa.   
Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. 
 
W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych 
urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka 
itp. 
 

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży  
i dorosłych oraz użytkowników  powyżej 140 cm wzrostu. 
 
Funkcja urządzenia:  wzmacnia mięśnie nóg, ramion oraz  
tułowia, korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. 
Poprawia koordynację ruchową. 
 
Na  pylonie umieszczona jest  instrukcja  użytkowania wyrobu. 
 



tel. 52 323 07 12
tel. kom. 609 521 630

fax 52 322 78 45
trainer@trainer.net.pl

ZPU ROMEX Sp. z o.o.
ul.Hetmańska 38
85-039 BydgoszczSIŁOWNIE

ZEWNĘTRZNE
TRAINER 

WAHADŁO  (PYLON)

poziom terenu

Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.           



 
 
 
 

 

KARTA KATALOGOWA 

TRAINER WAHADŁO (PYLON) 

Seria FITNESS 

 
Wymiary urządzenia: 
długość: 870 mm,      
szerokość: 740 mm,  
wysokość: 1920 mm.  
 
Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne malowanie 
proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnica z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. 
Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - 
żółta.   
 
Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 
3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 76,1 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu 
zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 
 
* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji. 

 
Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: 

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. 
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B". 
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Wymiary strefy bezpieczeństwa.   
Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. 
 
W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych 
urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka 
itp. 
 

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla 
młodzieży i dorosłych oraz użytkowników  powyżej 140 cm 
wzrostu. 
 
Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie skośne brzucha i 
bioder. Poprawia giętkość i koordynację całego ciała. 
 
Na  pylonie umieszczona jest  instrukcja  użytkowania 
wyrobu. 
 



    
 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 

 

ŁAWKA Z OPARCIEM „VIOLA”  

 

 
 

Zastosowanie Ławka ogrodowa, parkowa. 

Montaż 
 

Do podłoża za pomocą czterech kołków rozporowych  Ø  8 mm  

  
 

Specyfikacja techniczna  

 

Wymiary 

dł/gł/wys 

[mm] 

Materiały [mm] Powłoka 
Ilość 

miejsc 
Kolorystyka 

 

1500/600/800 

rura Ø 48,3 x 2 mm 

drewno jodłowe, listwa 

90x35x1500 

Stal malowana 

proszkowo, drewno 

podwójnie malowane  
3-4 

drewno palisander 

stal czarny mat 



                                                                       załącznik nr    7           

                   Kosz na śmieci KB 2 

          
Opis 

 minimalna ilość zamówienia: 1 szt. 
 kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo 
 możliwość wyposażenia w słupek z rury Ø 6 cm lub obejmę 
 zamykany na zamek 
 mała popielnica w standardzie 
 możliwość umieszczenia w koszu dodatkowo wkładuocynkowanego     
 kolorystyka podstawowa: słupek i profil czarny RAL 9005, pojemnik szary RAL 7042 

   

 Dane techniczne  

 wysokość 82 cm 
 szerokość 39 cm 
 pojemność 35 litrów 
 waga ok. 12 kg 



                                                     Sposób  montażu 

    
 



                                                                   załącznik nr 8      

     Siatka do wspinaczki 150x200 S-HOOK  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liny zakończone uchwytami typu S-Hook, dzięki czemu nie są 
potrzebne dodatkowe łączniki 

 Idealny sposób na ćwiczenie kondycji i koordynacji ruchowej 
 Wykonana z wytrzymałych i trwałych materiałów 

 
Wspinanie się to sposób na wyćwiczenie i wzmocnienie mięśni niemal 
całego ciała. Podczas tej aktywności najbardziej pracują mięśnie rąk, ale 
do utrzymania się potrzebna jest także ogólna zręczność. Zachęcanie 
dzieci do wspinania to sposób na rozwinięcie ich koordynacji ruchowej i 
ćwiczenie sylwetki. 
 

 

 



Specyfikacja: 
CECHY OGÓLNE 

Rodzaj produktu Akcesoria 

Wiek 3 lata + 

Dla kogo Chłopca Dziewczynki 

Rozwijanie umiejętności Koncentracja Inteligencja Koordynacja ręka-oko Funkcje motoryczne Logiczne myślenie Wyobraźnia Równowaga

Bajka/Postać Brak 

Maksymalna dopuszczalna waga 80 kg 

Kolor Czerwona 

WYMIARY 

Wysokość 200 cm 

Długość 150 cm 

 

Producent: allforbaby 

 




