
 Opis do projektu

           1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  zrealizowanie  projektu  Utworzenie  szkolnego  placu  zabaw wg. 
Rządowego Programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr.12 w Piotrkowie Tryb. 
przy ul. Belzacka 102/106
Adres obiektu: działka nr. ewid. gr.11/10 obręb 28
ul. Belzcka 102/106, m. Piotrków Tryb., pow. piotrkowski grodzki ,woj. łódzkie
Projektowany plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-10 lat, czyli uczniów klas I-IV.
Ma on dać uczniom możliwość na podejmowanie aktywności fizycznej w sposób umożliwiający 
rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego będącego skutkiem ograniczeń aktywności  w 
trakcie większej części zajęć prowadzonych w salach lekcyjnych.
Zgodnie z wytycznymi sporządzonymi  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy każdym
urządzeniu powinna mieścić się tabliczka informująca o sposobie użytkowania danego
urządzenia, aby osoby pod których opieką będą dzieci mogły zapewnić bezpieczne
użytkowanych danych urządzeń. Każde z zainstalowanych urządzeń musi dysponować  minimum
3-letnim okresem gwarancji. Powinno być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów  oraz 
musi być stosowne z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. Sprzęt
rekreacyjny powinien być umieszczony w taki sposób, aby zachować bezpieczne strefy
pomiędzy urządzeniami określonymi przez producenta.

     2. Cel opracowania

Celem  opracowania  jest stworzenie dokumentacji umożliwiającej  wykonanie  placu   zabaw
wg zaleceń MEN oraz spełnienie celów programu.

3.Powierzchnia projektowanego placu zabaw – 500 m2

4. Opis terenu

Projektowany plac znajduje  się  na terenie Szkoły Podstawowej nr.12 w Piotrkowie Tryb., 
ul.  Belzacka 102/106,   za zachodnim skrzydłem szkoły teren jest  wykorzystany jako trawnik  i 
dojście  do  boiska  z  zachodniego  skrzydła  szkoły.  Teren  jest  ogrodzony  przęsłami  stalowymi 
systemowymi.  W projektowanym  terenie  występuje  kanalizacja  deszczowa   ,  w  rejonie  której 
roboty  ziemne  należy  przeprowadzać  ze  szczególna  ostrożnością.  Należy  przed  realizacją 
inwestycji dokonać wizji lokalnej w celu dopasania sprzętu . Wysokość rzędnych placu dopasować 
do  istniejącego  terenu  oraz  wejść   szkoły  z  ukierunkowaniem  spadków  gruntu  w  kierunku 
południowym  do boiska.

5. Założenia projektowe

• wykreowanie  ładnego,  funkcjonalnego  i  bezpiecznego  placu  zabaw  dla  dzieci, 
przystosowanego również dla dzieci niepełnosprawnych,

• podzielenie placu na strefę bezpieczeństwa z nawierzchnią poliuretanową , przepuszczalną 
dla wody,  amortyzującą upadek dziecka z wysokości  1,5 m, na podbudowie z kruszyw 
mineralnych  zgodnie  z  wytycznymi  MEN  (teren  około  250  m˛).  Zalecana  kolorystyka 
nawierzchni – kolor pomarańczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 – Tieforange,

• strefa  ścieżek  –  nawierzchnia  poliuretanowa dostosowana do  poruszania  się  dzieci  na 
wózkach,  utworzona na podbudowie z kruszyw mineralnych;  zalecany kolor  niebieski  w 
odcieniu PANTONE 540 C , RAL 5003 – Saphirblau, zgodnie z wytycznymi MEN (teren 
około 40 m˛),

•  wybranie i umiejscowienie w terenie elementów zabawowych,
• zlokalizowanie tablicy informacyjnej,
• zaprojektowanie  zieleni  i  elementów  małej  architektury  w  taki  sposób,  aby  dopełniały 

kompozycyjnie teren i dawały walory kolorystyczne.



6. Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw
• prace wstępne przy tyczeniu, wyrównywaniu i korytowaniu pod nawierzchnie utwardzone,
•  wykonanie podbudowy pod nawierzchnie amortyzujące,
• wykonanie wszystkich prac budowlanych i montażowych (ułożenie nawierzchni

amortyzującej wraz z betonowym obrzeżem trawnikowym i montaż urządzeń
zabawowych wg instrukcji producenta),

• uszeregowanie elementów małej architektury.
• Utworzenie terenów zieleni

7. Prace ziemne

Przed  przystąpieniem  do  prac  wymagana  jest  wizja  lokalna  w  celu  dopasowania  sprzętu  ze 
względu na utrudnienia  i ograniczenia . Ziemię z wykopu należy wywieść poza obszar budowy lub 
wykorzystać do niwelacji terenu za zgodą inwestora . Teren pod nawierzchnię placu zabaw należy 
wykorytować średnio na głębokość około  30 cm.  jednak do całkowitego zdjęcia warstwy humusu. 
W projektowanym terenie  występuje  kanalizacja  deszczowa  ,  w  rejonie  której  roboty  ziemne 
należy przeprowadzać ze szczególna ostrożnością.  Należy przed realizacją inwestycji  dokonać 
wizji lokalnej w celu dopasania sprzętu . Wysokość rzędnych placu dopasować do istniejącego 
terenu oraz wejść  szkoły z ukierunkowaniem spadków gruntu w kierunku południowym  do boiska.

8. Nawierzchnie

Nawierzchnia amortyzująca upadek z wysokości 1,50m:
• kolor pomarańczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 – Tieforange - 248 m/2.

Nawierzchnia typu tartan:
• kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C , RAL 5003 – Saphirblau  - 44,5 m/2.

Powierzchnia pokryta zielenią 
• trawnik z trawy naturalnej – 207,,5 m/2

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
• Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni;
• Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokości 1,5m, 

lub do wzmaganej wysokości HIC zamontowanych urządzeń placu zabaw
• Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni;
• Atest Higieniczny PZH;
• Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na

            przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tą nawierzchnię;
• Instrukcje montażu i eksploatacji ,konserwacji nawierzchni.

Sposób wykonania nawierzchni  poliuretanowej

Nawierzchnię poliuretanową rozkłada się bezpośrednio ręcznie lub rozkładarką , na uformowanej 
podbudowie z kruszywa łamanego zgodnie przyjętą technologią . Nawierzchnia składa się z dwóch 
warstw 

• warstwa spodnia z granulatu SBR połączona z lepiszczem poliuretanowym 
gr. od 3,5cm do 14 cm w zależności od wymaganej wysokości bezpiecznego upadku

• warstwa  górna  wykończeniowa  z  granulatu  EPDM  gr.  od  1cm  do  1,5  cm  w  kolorach 
wymaganych w projekcie. 



Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

• nawierzchnia powinna posiadać żądaną grubość celem zagwarantowania bezpieczeństwa 
upadków z żądanej wysokości z kartą techniczna produktu. 

• nawierzchnia elastyczna powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną,
• równość nawierzchni powinna znajdować się w przedziale +/- 5mm na łacie 2m.

9. Elementy placu zabaw

Informacje podstawowe
• konstrukcja  montowanych  urządzeń  placu  zabaw powinny być  wykonana  z  elementów 

metalowych ocynkowanych ogniowo i malowana proszkowo lub innymi farbami akrylowymi.
• elementy zabawowe – katalogowane powinny dysponować aktualnym certyfikatem

bezpieczeństwa,
• sprzęt rekreacyjny powinien dysponować co najmniej trzyletnim okresem gwarancji,

powinien być stworzony 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 w szkołach,

• sprzęt  rekreacyjny  powinien  być  umieszczony  na  szkolnym  placu  zabaw  w  sposób 
umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa między urządzeniami,

• montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia.



Zestaw rekreacyjny trzy wieżowy

• konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm 
• dach i wypełnienia z tworzywa HDPE lub sklejki wodoodpornej 10 mm 
• poręcze, ześlizgi, elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej 
• ześlizg wygłuszony płytą 
• podłogi i elementy wejściowe ze sklejki antypoślizgowej 18 mm 

• Wymiary [m] Szerokość 6,1 x5,4  Wysokość całkowita 3,35 Wysokość podłogi 1,2 Strefa 
bezpieczeństwa 9,9 x 9 Liczba użytkowników 20 

Zestawy zabawowe, dzięki swym gabarytom i wielofunkcyjności stają się przede wszystkim
centralnym punktem placu zabaw. Ze względu na atrakcyjną formę i oferowane możliwości
przyciągają uwagę dzieci zachęcając do zabawy grupowej, umożliwiają wzajemne poznawanie się 
i  podejmowanie  wspólnych  działań.  Często  oferują  funkcje  niedostępne  w  pojedynczych 
urządzeniach  takie  jak  np.  kolejka  linowa,  ruchome  podesty,  rura  strażacka  czy  ścianki  do 
wspinaczki.



Huśtawka wagowa czteroosobowa belka z rury Ø 60 mm 
• podpora z rury Ø 48 mm 
• ważka łożyskowana ślizgowa 
• uchwyty ze stali nierdzewnej 
• amortyzatory gumowe pod siedziskami 
• siedziska gumowane albo plastikowe 

Wymiary [m] Długość 2,5 Szerokość 1,3 Wysokość 0,6 

Strefa bezpieczeństwa 4,5 x 3,3 Liczba użytkowników 4 



Huśtawka podwójna

• konstrukcja z profilu zamkniętego 70 x 70 mm skręcana, cynkowana ogniowo 

• belka z profilu 70 x 70 mm, cynkowana ogniowo 
• łańcuchy nierdzewne, atestowane 
• huśtawka łożyskowana tocznie 

Wymiary [m] Długość 2,9 Szerokość 2 Wysokość 2,3 Strefa bezpieczeństwa 7,3x2,9 Liczba 
użytkowników 2 

Huśtawki  to  jedne  z  najpopularniejszych  urządzeń  stosowanych   przy  projektowaniu  placów 
zabaw.  Ich  ruch  znakomicie  ćwiczy  zmysł  równowagi  i  orientacji  przestrzennej,  zaspokajają 
naturalną potrzebę kołysania się oraz dają możliwość na szybką zmianę miejsca podczas zabawy.
W przypadku huśtawek wagowych, ważną kwestią jest również fakt współdziałania z drugą osobą, 
niezbędna dla ruchu urządzenia.



Urządzenie ruchowe młynek

• konstrukcja z rury stalowej prostokątnej 80x40 mm 

• uchwyty ze stali nierdzewnej 
• bieżnia drewniana (dębowa) lub plastikowa 
• urządzenie posiada miejsca do okresowego smarowania łożysk 

Wymiary [m] Długość 0,7 Szerokość 0,5 Wysokość 1,1 Strefa bezpieczeństwa 3,7 x 3,5 
Liczba użytkowników 1 

Młynek to urządzenia dla dzieci młodszych. Ich  ruch doskonale ćwiczy zmysł równowagi dając 
podczas zabawy wiele radości.



Karuzela 

• podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej 5 mm

• stelaż górny  rura 1 cal

• rura trzpienia obrotowego 100 mm
• całość cynowana ogniowo , malowana

Wymiary [m] Długość 1,5 m  Szerokość 1,5 m Wysokość 0,6 m .
Strefa bezpieczeństwa fi 5,5m



Zestaw gimnastyczny

• konstrukcja z profilu zamkniętego 80x40 mm 

• belka górna z profilu zamkniętego 80x80 mm 
• boczne ściany ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm z otworami i guzami 

chwytnymi 
• łańcuchy ze stali nierdzewnej, atestowane Ø 5 mm 
• drabinka łańcuchowa, rura wspinaczkowa, lina wspinaczkowa z koralikami, ściana 

wspinaczkowa łańcuchowa 

Wymiary [m] Długość 6 Szerokość 0,8 Wysokość 2,25 Strefa bezpieczeństwa 10 x 4,8 
Liczba użytkowników 12 

Zestawy sportowo-rekreacyjne urządzeń gimnastycznych umiejscowiony na wspólnej
ramie . stwarzają duże urozmaicenie wykonywanych ćwiczeń równocześnie kilku osób



Skoczki:  
bezpieczne i właściwe użytkowanie polega na przemieszczaniu się pomiędzy kolejnymi skoczkami, 
przeskakując po ich stopniach; stopnie ze sklejki antypoślizgowej 18 mm; konstrukcja z rury Ø 48 
mm

długość:0,25,szerokość:0,25,wysokość:0,3
strefa bezpieczeństwa Ø3,25m;  WSU: 300mm 

Ławka  – 3 szt.

• konstrukcja z rury Ø 48 mm 

• listwy plastikowe brązowe 30x100x1600 mm 
• do łączenia elementów zastosowano śruby ocynkowane lub nierdzewne 

Wymiary [m] Długość 1,6 Szerokość 0,54 Wysokość 0,56 Strefa bezpieczeństwa 2 x 3,1 
Liczba użytkowników 4 



Tablica informacyjna

•  tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm) 

•  ze sklejki wodoodpornej (900x500x10 mm) i profilu zamkniętego 30x30 mm 

• Konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo

Tablica zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw.
Regulamin powinien posiadać zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu
do dyrektora szkoły lub do osoby przez niego upoważnionej, jak również numery telefonów
alarmowych. Dodatkowa informacja o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu
Rządowego ”RADOSNA SZKOŁA”.

Kosz na śmieci

• konstrukcja z rury Ø 33 mm i blachy 1,5 mm 
• malowane proszkowo 
• kosz opróżnia się po uwolnieniu zamka poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie 

powraca do pionu 

Wymiary [m] Długość 0,4 Szerokość 0,5 Wysokość 1,1 Pojemność około 36 l 



10. Montaż urządzeń

Roboty ziemne wykonujemy właściwie z instrukcją montażu urządzeń. Przy wykonywaniu
wykopu  pod  słupy  i  fundamenty  z  betonu  należy  uwzględnić  żądaną  grubość  nawierzchni 
bezpiecznej tak, aby jej wierzch znalazł się na wysokości znaku poziomu nawierzchni bezpiecznej. 
Wymiary fundamentu z betonu wg instrukcji montażu producenta urządzenia zabawowego.
Montaż urządzenia zabawowego musi  się odbywać według instrukcji  producenta.   Szczególną 
uwagę należy  zwrócić  na  zachowanie  stref  bezpieczeństwa urządzeń  zabawowych,  podanych 
w  instrukcji  montażu  i  w  projekcie  wykonawczym.  Montaż  urządzeń  zabawowych  powinno 
wykonać się po ułożeniu, stabilizacji i wyprofilowaniu podbudowy pod nawierzchnie syntetyczną. 
Jeżeli  nie  jest  to  inaczej  podane  w  instrukcji  montażu  do  betonowania  elementów  można 
przystąpić po wypoziomowaniu i skręceniu całej konstrukcji. Urządzenie zabawowe może zostać 
oddane  do użytkowania po wykonaniu nawierzchni bezpiecznej strefy bezpiecznej.

11. Bezpieczeństwo na placu zabaw

Plac zabaw powinien spełniać normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń zabawowych,
materiałów z których są wykonane zabawki, nawierzchni na których umiejscowione są urządzenia, 
oraz systematycznej kontroli bezpieczeństwa na placu zabaw.
Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach
zabaw, do których należy się stosować:

PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań. 
PN-EN 1176-2:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań huśtawek. 
PN-EN 1176-3:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań zjeżdżalni. 
 PN-EN 1176-4:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań kolejek linowych.  
 PN-EN 1176-5:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań karuzeli. 
PN-EN 1176-6:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań urządzeń kołyszących.
PN-EN 1176-7:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, 
konserwacji i eksploatacji.  
PN-EN 1176-10:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. 
 PN-EN 1176-11:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 
 PN-EN 1177:2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 

 Poza wymogami norm z grupy 1176 i 1177, place zabaw powinny spełniać wymagania prawa 
budowlanego oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r. 



12. Część rysunkowa

Spis rysunków:
– rysunek nr 01 – projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500,
– rysunek nr 02 – projekt zagospodarowanie placu zabaw, skala 1:200,
-  rysunek nr 03 – projekt zagospodarowania nawierzchni placu zabaw  1:150
– rysunek nr 04 – przekrój nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, skala 1:10.

13. Załączniki

Spis załączników:
- oświadczenie projektanta,
- kserokopie uprawnień i wpis do ŁOIIB
- specyfikacja techniczna
- przedmiar robót

Piotrków Tryb.    luty 2012 r.

Adres inwestycji:

Szkoła Podstawowa nr.12 w Piotrkowie Tryb. Belzacka 102/106

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 roku 
Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż niniejszy projekt zagospodarowania 
placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr.12 w Piotrkowie Tryb.
ul.Belzackiej  102/106  został  sporządzony  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  na  dzień 
opracowania projektu oraz zasadami wiedzy technicznej.


