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 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z 
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 Rozpowszechnianie, powielanie i wszelkie zmiany tego projektu, bez wiedzy i zgody autora spowoduje naruszenie praw autor-

skich. Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. Dziennik Ustaw NR 24 poz. 83. 
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I. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO (fragment) 
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II. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
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IV OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.1. Podstawa opracowania: 

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec; 

2. Mapa zasadnicza 1: 500; 

3. Inwentaryzacja terenu; 

4. Zlecenie i uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem; 

5. Prawo budowlane i obowiązujące normy. 

1.2. Dane ewidencyjne. 

1.2.1. Lokalizacja. 

Działka niezabudowana nr 557, położona na terenie miasta Nowogrodziec, o kształcie niere-

gularnym. Na działce zlokalizowane jest boisko sportowe (w zachodniej części działki). We 

wschodniej części istniało kiedyś boisko do tenisa ziemnego (obecnie pozostały jedynie fundamen-

ty trybun). W to miejsce planowany jest skatepark (wraz z urządzeniami sportowymi, strefami bez-

piecznymi, ogrodzeniami, ciągami pieszymi oraz nowymi trybunami). W granicach opracowania 

nie występują drzewa. 

1.2.2. Zestawienie powierzchni terenu skateparku: 

- powierzchnia działki nr 557:    15 162 m
2
 

- powierzchnia skateparku:     2 242 m
2
 

- ciągi piesze (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm) 62,48 m
2 

- skatepark (nawierzchnia z betonu szlifowanego)  496,00 m
2 

- nawierzchnia trybun (betonowa do regeneracji)  15,94 m
2
 

1.2.3. Zgodność projektu z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Projekt jest zgodny z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowogrodziec: Uchwała nr XXI/225/96 z dnia 18 września 1996 r. 

Teren objęty opracowaniem przeznaczony jest pod usługi sportu oznaczone na rysunku planu 

symbolem US wraz z zielenią izolacyjną wysoką 02 Z 1/2 (istniejącą). 

MPZP przewiduje zachowanie terenów stadionu miejskiego (dz. nr 557) wraz obiektami 

sportowymi. Projektowany skatepark wpisuje się w obiekt sportowy użytkowany przez lokalną 

młodzież. 

1.3. Zakres robót budowlano - montażowych. 

1.3.1. Roboty ziemne i demontażowe skateparku: 

Zaprojektowano następujący zakres robót: 

- Zebranie humusu i korytowanie pod ciągi piesze i strefy bezpieczne. 

- Wywóz nadmiaru ziemi 

1.3.2. Strefy bezpieczne urządzeń. 

Zaprojektowano plac skateparku z betonu szlifowanego o wymiarach 16,0 × 31,0 m, na którym 

znajdują się przeszkody wraz ze strefami bezpiecznymi. 

Beton szlifowany lub tzw. beton z posypką - najmniejsza urazowość, brak oporów toczenia - (o 

jak najgładszej strukturze). Beton z posypką kwarcową B-30 gr. 15 cm posadowiony na chudym 

betonie B-10÷15 gr. 10 cm, folii i podbudowy z pospółki gr. 30cm. 
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Obrzeża należy wykonać za pomocą krawężnika betonowego 15x30 cm posadowione na ławie 

betonowej z oporem (wg rys. 3/5). 

1.3.3. Ciągi piesze. 

Zaprojektowano chodnik o szerokości 150 cm – kostka betonowa Polbruk gr. 6 cm na podkła-

dzie z piasku. Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 15 cm. Obramowanie stanowią 

obrzeża betonowe 8x30 cm ścięte posadowione na ławie betonowej z oporem. 

1.3.4. Ogrodzenie. 

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe systemowe. Panele wysokości 1,5 m i szerokości 2,5 m 

montowane na słupkach systemowych z profili zamkniętych 60x40 mm. Cokół prefabrykowany 

zgodnie z załączonymi rysunkami. Panele ogrodzeniowe z prętów 5 mm zgrzewanych punktowo, 

oczka 50x200 mm. Profil usztywniający 100 x 50 mm. Furtki wejściowe systemowe, w takiej samej 

technologii jak ogrodzenie wyposażone w klamki, komplet zamków i komplet kluczy. Panele ocyn-

kowane powleczone PCV w kolorze zielonym. 

1.3.5. Trybuny 

Istniejące trybuny o konstrukcji żelbetonowej uzupełnić siedziskami z listew drewnianych 

7 x 10 cm 3 szt. na szerokości siedziska na całej długości trybun. 

1.3.6. Pozostałe tereny zielone. 

Pozostałe tereny zielone na terenie działki należy doprowadzić do stanu pierwotnego naprawia-

jąc uszkodzenia trawy na skutek robót budowlanych i pracy sprzętu. 

1.3.7. Wyposażenie skateparku. 

Zaprojektowano wyposażenie skateparku dla młodzieży. Elementy wyposażenia przyjęto na 

bazie ofert renomowanych producentów, np.: 

 

TechTramps  
31-990 Kraków ul. Organki 2 

tel.: (012) 393 43 08 

tel. / fax : (012) 393 43 07 

e-mail: info@techramps.com 

KONSTRUKCJA: 

Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być laminowane. 

Każdy element musi być wykonany z modułów nie większych niż 1220mm, połączonych w ca-

łość, tworząc cały element. 

Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej podwój-

nie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm. Całą użytą sklejkę musi obejmować Ograni-

czona Dożywotnia Gwarancja od Producenta. 

W celu zwiększenia precyzji wykonania, wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne płyty nośne 

(konstrukcje) muszą być wycinane za pomocą maszyny numerycznej CNC
1
. 

W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w kształt puz-

zle’a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń (rys. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 *

 Computerized Numerical Control (CNC) [ang.] - komputerowe sterowanie numeryczne. 

mailto:info@techramps.
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90% całego wyposażenia musi być wyprodukowane w kontrolowanym środowisku produkcji, 

za pomocą odpowiednich narzędzi, przez wykwalifikowanych pracowników – pod kątem precyzji 

wykonania i mocowania poszczególnych części oraz zgodnie ze sztuką techniczną, wymaganą przy 

tego typu elementach. 

Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami środowiskowymi i prowadzi do nie zada-

walającej jakości. 

Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, 

rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. 

Wszystkie mocowania (śruby, wkręty) musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od 

Producenta. 

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką wodood-

porna, laminowaną. 

Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-

ocynkowanych wkrętów typu Torx 6.0x150. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 

2 wkręty. 

Wszystkie sekcje o prostym kształcie powierzchni jezdnej muszą być pokryte jedną warstwą 

sklejki ciemnej podwójnie laminowanej liściastej wodoodpornej gr. 18mm, o ścieralności nie 

mniejszej niż s1000. Każda powłoka będzie przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-

ocynkowanych wkrętów typu Torx 6,0 x 6,0 lub Torx 5,0x6,0. 

Wszystkie sekcje o łukowym kształcie powierzchni jezdnej, muszą być pokryte jedną war-

stwą 9mm sklejki ciemnej laminowanej liściastej wodoodpornej z dodatkową, jezdną warstwą 

sklejki wodoodpornej ciemnej 6mm (przy elementach łukowych Quarter pipe do wys. 100 cm łącz-

nie, Roll-in, Bowl) lub 9mm (przy pozostałych elementach łukowych) podwójnie laminowanej. 

Każda powłoka musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 

typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0. 

Części ramp muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą galwanizowanych śrub 12 mm z 

nakrętkami zabezpieczonymi teflonową powłoką. Śruby muszą być rozmieszczone wzdłuż krawę-

dzi każdej rampy minimum co 400 mm. 

80% krawędzi ramp musi mieć zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych kątowników o 

szerokości w zakresie 30÷50 mm i grubości 3 mm, również na zakrzywieniach ramp. Kątowniki 

muszą być przymocowane stalowo-ocynkowanymi wkrętami do belek tak, jak wynika to z ich uło-

żenia w konstrukcji, czyli co 250 mm. 

W 80% obicie musi stanowić element konstrukcyjny urządzenia. Wyjątkiem mogą być tylne 

obicia, które montuje się na tyłach urządzeń – minimalna ich grubość to 9 mm. 

Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z 

obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycz-

nej CNC tak, aby łebek śruby czy wkrętu schował się). 

Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać zainsta-

lowany system wentylacji w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez ele-

ment. 

Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania 

wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego 

systemu wentylacji. 

ELEMENT JEZDNY: 

Końcową powierzchnią jezdną musi być 18 mm warstwa sklejki ciemnej liściastej wodood-

pornej podwójnie laminowanej o ścieralności nie mniejszej niż s1000, przykręcona na krawędziach 

w odstępie 250mm i pośrodku arkusza w przedziale odstępów 200÷400 mm. 

Elementem jezdnym na elementach gdzie zastosowano przekrój w kształcie łuku musi być 

6 mm (przy elementach łukowych Quarter pipe do wys. 100 cm łącznie, Roll-in, Bowl) lub 9 mm 

(przy pozostałych elementach łukowych) wodoodporna podwójnie laminowana sklejka ciemna o 

ścieralności nie mniejszej niż s 1000, przykręcona na krawędziach w odstępie 250 mm i pośrodku 

arkusza w przedziale odstępów 200÷400 mm. Dodatkową podporą sklejki 6 mm (przy elementach 
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łukowych Quarter pipe do wys. 100 cm, Roll-in, Bowl) lub 9 mm (przy pozostałych elementach 

łukowych) musi być sklejka ciemna 9 mm laminowana liściasta wodoodporna. 

90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za 

pomocą numerycznej maszyny CNC. 

Wszystkie główki wkrętów będą zanurzone do równa górnej warstwy jezdnej. 

BARIERKI OCHRONNE: 

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1000 mm muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż 

tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierek 

w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku). 

Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się. 

Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1200 mm. 

Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profilów 30x30 i 20x40 oraz kątow-

nika 30x30. 

Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub i nakrętek z teflo-

nową wkładką. 

Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy śruby kotwiącej TSM B x SW 17 

ø10x100. 

STAL: 

Coping
2
 musi być wykonany z rury stalowej o średnicy 50 mm. 

Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 

typu Spax lub torx 6,0 x 6,0 – w dwóch rzędach i w odstępach 150 mm i 300 mm. Końcówki rur 

muszą być zaślepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce. 

Copingiem na box’ach może też być stalowy profil o wymiarach 50 x 30 x 2. 

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o tej 

samej grubości co wierzchnia warstwa i o szerokości 120 mm, aby chronić górną warstwę jezdną od 

zadrapań i porysowania. 

Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno). 

Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 

60x300 mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6,0 x 6,0. 

Wszystkie copingi i kątowniki do ślizgania się muszą być galwanizowane po ich przygotowa-

niu, aby uniknąć korozji. 

Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu 

wkrętów główki nie wystawały. 

Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość 380 ÷ 500 mm i nie mogą być grubsze 

niż 3 mm, aby zapewnić swobodne najeżdżanie. 

Wszystkie blachy najazdowe muszą stykać się z podłożem i muszą tworzyć swobodną linię 

przejazdu. 

Wszystkie blachy muszą być przykręcone do ramp za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrę-

tów typu Spax 6,0 x 6,0. 

Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 

Wszystkie odsłonięte krawędzie górnej warstwy sklejki ciemnej laminowanej 6 mm (przy 

elementach łukowych Quarter pipe do wys. 100 cm łącznie, Roll-in, Bowl) lub 9 mm (przy pozosta-

łych elementach łukowych) i 18 mm muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi ką-

townikami o grubości 3 mm i szerokości w zakresie 30 ÷ 50 mm. Muszą one być przymocowane w 

środkowej linii min. co 250 mm za pomocą wkrętów typu Spax 6,0 x 6,0. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Wszystkie boczne płyty konstrukcyjne w podestach muszą mieć zainstalowany system wenty-

lacji. 

                                            
2
 coping [ang.] - zwieńczenie 
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Wszystkie płyty nośne konstrukcyjne muszą opierać się na podkładkach o gr.18 mm, w celu 

dodatkowej wentylacji i izolacji przed wodą. 

TOLERANCJE: 

Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 

Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12 mm ponad powierzchnię blatu. 

Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20 mm od określonego wymiaru. 

Przestrzenie otworów na środku arkusza płyty muszą być w odstępach minimum 400 mm. 

Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 

250 mm. 

Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne. 

Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem. 

Długość urządzeń może się różnić o 6% w zależności od kątów. 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ: 

Poz. 1 Quarter pipe
3
 

Ilość - 1 kpl. 

 

 

wymiary: 3,20 × 3,66 m 

wymiary strefy bezpieczeństwa: 8,20 × 7,66 m 

wysokość: 1,50 m 

 

                                            
3
 wyżej wymienione i przedstawione urządzenia zaczerpnięte z oferty wymienionej firmy. Dopuszcza się wykorzystanie 

produktów innego producenta pod warunkiem, że będą one równoważne z wyżej wymienionymi, a także będą 

wykonane w podobnej technologii z użyciem równoważnych materiałów. 
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Poz. 2 Funbox z grindbox 3/1 poręcz 3/1, poręcz łamana + manualbox 

Ilość - 1 kpl. 

 

 

wymiary: 6,00 × 4,27 / 5,49 m 

wymiary strefy bezpieczeństwa: 16,00 × 9,49 m 

wysokość: 0,40 / 0,60 m 

Poz. 3 Bank ramp 

Ilość - 1 kpl. 

 

 

wymiary: 4,16 × 2,44 m 

wymiary strefy bezpieczeństwa: 9,20 × 6,44 m 

wysokość: 1,50 m 
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Poz. 4 Poręcz prosta 

Ilość - 1 kpl. 

 

wymiary: 4,00 × 0,06 m 

wymiary strefy bezpieczeństwa: 14,00 × 4,00 m 

wysokość: 0,35 m 

Poz. 5 Ławka 4 

Ilość - 1 kpl. 

 

wymiary: 2,86 × 0,60 m 

wymiary strefy bezpieczeństwa: 12,86 × 4,56 m 

wysokość: 0,30 / 0,42 m 



26 

 

 

Poz. 6 Ławka 1 

Ilość - 1 kpl. 

 

 

wymiary: 2,50 × 0,30 m 

wymiary strefy bezpieczeństwa: 12,50× 4,30 m 

wysokość: 0,40 m 

Jeśli w dokumentacji projektowej w tym przedmiarach zostały wskazane znaki 

towarowe, patenty oraz pochodzenie i producent urządzeń i materiałów należy traktować 

jako propozycje projektanta. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i 

urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych 

parametrów, standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Występujące w 

dokumentacji projektowej w tym przedmiarach nazwy handlowe materiałów i urządzeń oraz 

ich dostawców należy traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione nazwy 

producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. W ofercie 

można zaproponować urządzenia i materiały równoważne z zachowaniem wymaganych 

parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego zamierzenia 

będącego przedmiotem projektu. Dopuszcza się zastosowanie produktów innych firm, pod 

warunkiem, ze spełniają one przyjęte w dokumentacji projektowej parametry techniczne 

bądź są wyższe. 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
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a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia. 

Wyżej wymienione wyposażenie dobrano tak, aby spełniało wymagania norm bezpie-

czeństwa i posiadało stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystując jego 

najlepsze cechy i warunki naturalne, a także kierując się zasadą maksymalnego urozmaicenia 

i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych 

urządzeń. 

Zaleca się, aby montaż urządzeń wykonywała firma produkująca lub posiadająca ze-

zwolenie producenta na montaż danego urządzenia. 

1.4. Uwagi. 

1. Teren objęty projektowaniem nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego. 

2. Teren objęty opracowaniem nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego. 

3. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

4. Roboty budowlano – montażowe należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym – pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

5. Należy stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

6. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz przepisami bez-

pieczeństwa i higieny pracy. 

7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody 

autora projektu. 

8. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powyko-

nawczą. 

1.5. Wymogi odbioru zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie przy odbiorze końcowym do przedłożenia dla urządzeń niżej 

wymienionych dokumentów: 

1.  Certyfikaty i atesty na urządzenia lub ich elementy – czyli dokumenty wystawione przez 

odpowiednie instytucje atestujące i certyfikujące zaświadczające o spełnieniu wymagań ja-

kościowych oraz bezpieczeństwa. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności z 

normą PN-EN 14974+A1:2010 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego.  Wyma-

gania bezpieczeństwa i metody badań. Wykonawca powinien dostarczyć certyfikat na całe 

urządzenia wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akre-

dytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.    

2. Dane techniczne urządzeń – wykonawca powinien zapewnić dokładną specyfikację tech-

niczną dla każdego z urządzeń. W specyfikacji powinny być zawarte takie informacje jak: 

materiały użyte do ich produkcji i budowy, wymiary urządzeń, elementy składowe urzą-

dzeń, sposób instalacji urządzeń, wymagania odnośnie nawierzchni, zabezpieczenia.  

3. Instrukcja instalowania, demontażu urządzeń – nawet w przypadkach, gdy Wykonawca in-

staluje urządzenia ma obowiązek dostarczyć instrukcję instalowania tych urządzeń. W in-

strukcji powinna być określona przestrzeń montażowa oraz użytkowania urządzeń oraz 

szczegółowe wymagania dotyczące instalacji. 

4. Instrukcja użytkowania urządzeń–Wykonawca powinien zapewnić instrukcję w jaki sposób 

prawidłowo użytkować urządzenia. Każde urządzenie jest przeznaczone dla określonej liczby użyt-

kowników w określonym wieku i te informacje powinny się znaleźć w ww. instrukcji. 

5. Instrukcja kontroli i konserwacji urządzeń – Wykonawca powinien określić rodzaj przepro-

wadzania kontroli urządzeń w celu zminimalizowania zagrożeń.  Instrukcja dotycząca kon-

serwacji ma na celu przedstawienie informacji jak odpowiednio zadbać o urządzenia, ich 

stan techniczny, jak odpowiednio zabezpieczyć je przed korozją. Powinny być również za-

warte informacje jak postępować z uszkodzonym urządzeniem. Wykonawca zobowiązany 

jest do założenia karty użytkowania każdego urządzenia. 

http://www.atut-placezabaw.pl/certyfikaty.html
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6. Dostępność części zapasowych – urządzenia posiadają wiele elementów, które zużywają się 

wraz z upływem czasu wskutek naturalnej eksploatacji. Elementy te trzeba z czasem wy-

mienić na nowe identyczne lub o identycznych właściwościach. Wykonawca powinien za-

pewnić dostęp do odpowiednich części zapasowych oraz w miarę potrzeby dokonać wymia-

ny w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Karty gwarancyjne na urządzenia. 

8. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni – Wykonawca powinien zapewnić in-

strukcję w jaki sposób prawidłowo użytkować i konserwować nawierzchnię.  

9. Kartę gwarancyjną na nawierzchnię placu. 

10. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powyko-

nawczą. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Struczyk 
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V INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY 

ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). 

 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

Branża : Architektoniczno - budowlana 

Obiekt : Skatepark 

Numer działki : 
działka nr 557, AM-10; obręb Nowogrodziec, 

gmina Nowogrodziec 

Inwestor : Gmina Nowogrodziec 

Adres : 
ul. Rynek 1 

59-730 Nowogrodziec 

 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce: 

nie występuje; 

 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

nie występuje; 

 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budow-

lanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

nie występuje; 

 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie od 

rodzaju zagrożenia: 

 tablica budowy, 

 tablice bhp, 

 ogrodzenie placu budowy; 

 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

nie występuje; 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpiecza-

jących przed skutkami zagrożeń: 

- praca na wysokościach i na rusztowaniu konieczne szkolenie stanowiskowe pracowni-

ków; 

- stosowanie atestowanych indywidualnych środków ochrony np. szelki; 
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c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczo-

ne w tym celu osoby: 

- posiadanie przez pracowników aktualnego świadectwa dopuszczenia do pracy na wyso-

kości; 

- aktualne szkolenie BHP i p. poż. pracowników i pracowników dozoru; 

- aktualne dopuszczenie do obsługi urządzeń elektrycznych; 

 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy: 

nie występuje; 

 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wy-

nikającym 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 i innych zagrożeń: 

a) plan organizacji ruchu przy wejściu placu budowy na użytkowane ciągi pieszo-jezdne; 

b) zabezpieczenie budowy w podręczny sprzęt gaśniczy; 

c) zapewnienie łączności telefonicznej budowy; 

d) montaż rusztowań zgodnie z DTR rusztowania pod kierunkiem osoby uprawnionej; 

e) odbiór montażu rusztowań przez osobę uprawnioną potwierdzając to wpisem do Dziennika 

Budowy; 

 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Projekt i dziennik budowy przechowuje kierownik budowy. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
NIE WYMAGANA 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Struczyk 
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VI. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU 

 
 

 

 

L.p. Tytuł rysunku Nr rysunku Nr strony 

1.  Projekt zagospodarowania terenu 1/5 31 

2.  Skatepark 2/5 32 

3.  Przekrój przez nawierzchnię skateparku 3/5 33 

4.  Panel ogrodzeniowy 4/5 34 

5.  Cokół prefabrykowany ogrodzenia 5/5 35 

 

 


