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PROJEKT  BUDOWLANY 

 

 

Zadanie : Doposażenie placu zabaw i wymiana ogrodzenia. 

Obiekt : Plac zabaw ul. Kolejowa i Mickiewicza.  

Adres : 
działka nr 248/2; obręb 0004 Nowogrodziec-4, 

jedn. ewid. 020104_4 Nowogrodziec – miasto. 

Inwestor : Gmina Nowogrodziec. 

Adres : 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek nr 1. 

 

 
 Kategorie obiektów budowlanych: Kategoria VIII–inne budowle k=1,0 w=1,0. 

 Oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

 Rozpowszechnianie, powielanie i wszelkie zmiany tego projektu, bez wiedzy i zgody autora spowoduje 

naruszenie praw autorskich. Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04.02.1994 

r. Dziennik Ustaw NR 24 poz. 83. 

 

Zakres 

opracowania 
Autor 

Uprawnienia 

budowlane 
Data Podpis 

Projekt: mgr inż. Krzysztof Struczyk 
1457/85 

Konstrukcyjno-

budowlane 

listopad 

2017r. 
 

Jednostka  

Projektowa 

Usługi Projektowania, Nadzoru i kierowania 

robotami budowlanymi. 
 

 
Opracowanie zawiera - 33 - strony, rysunków, ponumerowanych od - 1 - do – 33 - i zostało oprawione 

w sposób trwały w jeden tom. 

 

Bolesławiec, listopad 2017 roku 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 

 

I. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

II. Kopia mapy zasadniczej 

III. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie z Izby Zawodowej 

IV. Opis techniczny 

V. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na terenie budowy 

VI. Część graficzna projektu 

 

 

 

L.p. Tytuł rysunku Nr rysunku 

1.  Plan zagospodarowania terenu istniejący plac zabaw 1/2 

2.  Plan zagospodarowania terenu Plac zabaw doposażenie 2/2 
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I WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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II KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
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III. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

I ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ZAWODOWEJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 

 

 



11 

 

 

 

IV OPIS TECHNICZNY 
 

4.1. Podstawa opracowania: 

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec; 

2. Mapa zasadnicza 1: 1000; 

3. Zlecenie i uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem; 

4. Prawo budowlane i obowiązujące normy. 

4.2. Dane ewidencyjne. 

4.2.1. Lokalizacja. 

Działki niezabudowane Nr 248/2, położona w miejscowości Nowogrodziec u zbiegu ulic Kolejowej i 

A. Mickiewicza o kształcie trójkąta ostrego skierowanego w kierunku północnym. Na działce znajduje się 

plac zabaw dla dzieci. Teren z łagodnym spadkiem, w kierunku północnym. Ciągi piesze o nawierzchni 

żwirowej. W granicach opracowania występują drzewa i krzewy liściaste.  

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Na działce znajduje się plac zabaw dla dzieci. Zaprojektowano doposażenie placu zabaw dla dzieci 

wraz z urządzeniami do zabawy, strefami bezpiecznymi, ciągami pieszymi oraz małą architekturą. W 

granicach opracowania występują drzewa i krzewy. Główne wejście na plac zabaw istniejące od strony 

północnej. W Polsce dla placów zabaw w miejscach publicznych obowiązuje Polska norma PN-EN 1176-

2009, która jest bezpośrednim tłumaczeniem międzynarodowych norm EN 1176-2008. Dla nawierzchni 

pod place zabaw ważna jest norma PN-EN 1177-2009 (EN 1177-2008). 

4.3.1. Zestawienie powierzchni terenu placu zabaw: 

 - ciągi piesze        326,38 m
2
 

 - strefa ochronna wyposażenia placu zabaw    635,12 m
2
 

 - krzewy, trawniki,      1319,50 m
2
 

 Całkowita powierzchnia działki ogółem:   2281,00 m
2
 

4.3.2. Zgodność projektu z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Projekt jest zgodny z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

WI.6727.5.21.2017.PL wydanym w dniu 06.11.2017r. przez Burmistrza Miasta Nowogrodziec stosownie 

do przepisów art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami), na postawie art.4 ust.2 pkt 2 i art.59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu. Na podstawie Uchwały Nr XXI/225/96, Rady Gminy i Miasta 

Nowogrodziec z dnia 18 września 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowogrodziec, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Jeleniogórskiego z 

dnia 21 listopada 1996r Nr 52 poz. 104. 

Na terenie 05 M,U istniejący plac zabaw jako otwartą ogólnodostępną strefę rekreacji dziecięcej. 

 Wskaźnik zabudowy działki: działka niezabudowana 

 Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: ciągi piesze i strefy ochronne o nawierzchni piasko-

wej, cała działka o nawierzchni biologicznie czynnej. 

4.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Obiekt nie wpływający na zagrożenie pożarowe. Wszystkie materiały charakteryzują się maksy-

malnym obciążeniem ogniowym do 100 MJ/m2 oraz brakiem zagrożenia wybuchem i całkowitą po-

wierzchnią użytkową poniżej 1000 m2 .Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia. W 

związku z powyższym plac zabaw nie zakwalifikowano do kategorii ZL, zatem uzgodnienie projektu pod 

względem ochrony przeciw pożarowej nie jest wymagane. 

4.5. Obszar oddziaływania obiektu. 
4.5.1 Oddziaływanie obiektu.  

Po przeprowadzonej analizie przesłaniania (§13 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), zacieniania (§60 i §40 rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), odległości od działek 

sąsiednich (§12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie), bezpieczeństwa pożarowego (§271, §272 i §273 rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) oraz przepisów art. 5 ust. 1 ustawy 
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– Prawo budowlane, należy stwierdzić, że oddziaływanie obiektu mieści się w granicach działki inwesto-

ra. 

4.5.2 Oddziaływanie inwestycji na środowisko.  

Projektowany obiekt nie będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Obszar 

oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany inż. 3 pkt 20 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich i speł-

nia warunki korzystania ze środowiska wg wymagań określonych poniżej: 

- projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnie-

nia im wymagań ogólnych ( Ustawa z 07.07.1994r. Prawo Budowlane dz. U. z 2013r poz. 1409 z 

późn. zmianami inż.5ust.1); 

- w zakresie emisji hałasu: nie przekracza dopuszczalnych poziomów dźwięków ( Rozporządze-

nie Ministra Środowiska z 14.06.2007r Dz.U.z 2007r. Nr 120 poz.826 z późn. zmianami ); 

- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na terenie działki Inwestora ( Rozporządze-

nie Ministra Środowiska z 24.07.2006r Dz.U. z 2006r. Nr 137 poz.984 ); 

- w zakresie gospodarki odpadami stałymi: gromadzenie odpadów stałych do pojemników 

umieszczonych na istniejącym utwardzonym terenie przy granicy działki z drogą ( Ustawa z 

07.07.1994r. Prawo Budowlane dz. U. z 2013r poz. 1409 z późn. zmianami inż.23 ust.1);. 

- istniejący wjazd na działkę z drogi publicznej bez zmian ( Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz.735 oraz Ustawy o drogach publicz-

nych z 21.03.1985r Dz. U. z 2015r poz. 460). 

4.6 Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne. 

Projekt wykonano po wykonaniu wykopów kontrolnych i stwierdzeniu, że poziom wód grunto-

wych znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów oraz dopuszczalne natężenie na grunt 

wynosi 150 kN/m2. 

4.7. Zakres robót budowlano - montażowych. 
4.7.1. Roboty ziemne placu zabaw: 

Zaprojektowano następujący zakres robót: 

 Zebranie humusu i korytowanie pod strefy bezpieczne. 

4.7.2. Strefy bezpieczne urządzeń. 

Zaprojektowano strefy bezpieczne, które należy wykonać poprzez wykonanie koryta i ułożenie war-

stwy piasku grubości 20 cm. Odcięcie warstwy piasku i darni należy wykonać za pomocą krawężnika 

gumowego. Obrys strefy bezpiecznej wykonać zgodnie z DTR urządzenia. Rozwiązanie bazuje na pro-

duktach pochodzenia miejscowego, zapewnia wykorzystanie ekologicznych materiałów i technologii. 

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko nie wskazuje jego obciążenia i zanieczyszczenia. 

 Materiał     Wielkość ziarna    Grubość minimalna   
Krytyczna wys. 

upadku   

   mm   mm   m  

 piasek  0,2 do 2  
200 

300  

≤ 2,0 

≤ 3,0  

4.7.3. Ogrodzenie. 

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

towane na słupkach systemowych z profili zamkniętych 60×40×3 mm. Panele ogrodzeniowe z prętów 5 

mm zgrzewanych punktowo, oczka 50×200 mm. Profil usztywniający 100×50 mm. Systemowe 3 furtki 

wejściowe o szerokości 1,50 m i brama wjazdowa o szerokości 4,00 m, w takiej samej technologii jak 

ogrodzenie wyposażone w klamki, komplet zamków i komplet kluczy. Panele ocynkowane powleczone 

PCV w kolorze zielonym.  

Pod całością ogrodzenia należy naprawić istniejący cokół betonowy. Naprawa polega na usunięciu – 

mchów i porostów, naprawę pęknięć przetarcie cementowe i malowanie cokołu. Fundament pod słupki 

wykonać z betonu wylewanego po rozkuciu istniejącego cokołu. Brakujący odcinek cokołu wykonać z 

prefabrykowanego cokołu systemowego: 
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4.7.4. Pozostałe tereny zielone. 

Pozostałe tereny zielone wokół placu zabaw należy wypielęgnować, wykosić trawę, w razie koniecz-

ności wysiać trawę. 
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4.7.5. Istniejące wyposażenie placu zabaw. 

Poz. 1 „Ancymon 5” [OT-0805] wersja STANDARD Ilość 1 kpl. 

 
 

Poz. 2 „Grzdyl” [OT-1600] Ilość 1 kpl. UWAGA: Obiekt do likwidacji 

 
 

Poz. 3 Bramka z koszem [OT-0025] Ilość 1 kpl. UWAGA: Obiekt do likwidacji 

 
 

Poz. 4 „Huśtawka Fela” [OT-1800 i OT-1805] Ilość 2 kpl. 

 
 

Poz. 5 Huśtawka Koniki OT [OT-1700] Ilość 1 kpl. 
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Poz. 6 Drabinka pozioma [OT-0021] Ilość 1 kpl. 

 
 

Poz. 7 Równoważnia [OT-0026] Ilość 1 kpl. 

 
 

Poz. 8 Potrójny drążek [OT-0043] Ilość 1 kpl. 
 

 
 

 

KONIK [SP-1004] 

Poz. 9 Ilość 1 kpl. 
 
 
 
 
 

 

 

MOTOR [SP-1005] 

Poz. 10 Ilość 1 kpl. 
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TYGRYSEK [SP-1008] 

Poz. 11 Ilość 1 kpl. 
 
 
 

 

 

 

DINO [SP-1009] 

Poz. 12 Ilość 1 kpl. 
 

 

 

 
 

 

Poz. 13 Tablica informacyjna mała [0039/1] Ilość 1 kpl. 
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4.7.6. Projektowane doposażenie placu zabaw. 

Poz. 1 Piramida Ilość - 1 kpl. 
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Poz. 2 Karuzela Ilość - 1 kpl. 
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Poz. 3 Domek Ilość - 1 kpl. 
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Poz. 4 Huśtawka Guliwer* Ilość - 1 szt. 
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Poz. 5 Belka z talerzykami* Ilość - 1 kpl. 
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Poz. 6 Zestaw* Ilość - 1 kpl. 

 



23 

 

 

Poz. 7 Pociąg Monika* Ilość - 1 kpl. 
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Poz. 8 Urządzenie wielofunkcyjne* Ilość - 1 kpl. 
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Poz. 9 Linarium wspinaczkowe* Ilość - 1 kpl. 

 

Poz. 10 Trampolina* Ilość - 1 szt. 
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Poz. 11 Skałka wspinaczkowa* Ilość - 1 szt. 
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Poz. 12 Labirynt* Ilość - 1 szt. 
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Jeśli w dokumentacji projektowej w tym przedmiarach zostały wskazane znaki towarowe, pa-

tenty oraz pochodzenie i producent urządzeń i materiałów należy traktować jako propozycje pro-

jektanta. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zapro-

jektowanych 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 przy-

kładowe. 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 zamie-

rzenia 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 pomię-

dzy powołanymi normami 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 bezpieczeństwa 

i posiadało stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystując jego najlepsze cechy i 

warunki naturalne, a także kierując się zasadą maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania tere-

nu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń. 

Zaleca się, aby montaż urządzeń wykonywała firma produkująca lub posiadająca zezwolenie 

producenta na montaż danego urządzenia. 

 

4.8. Wymogi odbioru zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie przy odbiorze końcowym do przedłożenia dla urządzeń zabawo-

wych niżej wymienionych dokumentów: 

4.8.1. Certyfikaty i atesty na urządzenia zabawowe lub ich elementy – czyli dokumenty wysta-

wione przez odpowiednie instytucje atestujące i certyfikujące zaświadczające o spełnieniu wymagań ja-

kościowych oraz bezpieczeństwa. Urządzenia przeznaczone na place zabaw po-winny posiadać certyfika-

ty zgodności z normą PN-EN 1176 2009r., natomiast nawierzchnia przeznaczona na plac zabaw podlega 

pod normę PN-EN 1177 2009r. Wykonawca  powinien dostarczyć certyfikat na całe urządzenie zabawo-

we.   

4.8.2. Dane techniczne urządzeń zabawowych przeznaczonych na plac zabaw – wykonawca po-

winien zapewnić dokładną specyfikację techniczną dla każdego z urządzeń. W specyfikacji powinny być 

zawarte takie informacje jak: materiały użyte do produkcji i budowy placu za-baw, wymiary urządzeń, 

elementy składowe urządzeń, sposób instalacji urządzeń, wymagania odnośnie nawierzchni, zabezpiecze-

nia. Dodatkowo powinna być określona strefa funkcjonowania placu zabaw oraz krytyczna wysokość 

upadku z urządzeń. 

4.8.3.  Instrukcja instalowania, demontażu urządzeń na placu zabaw – nawet w przypadkach, gdy 

Wykonawca instaluje urządzenia na placu zabaw ma obowiązek dostarczyć instrukcję instalowania tych 

urządzeń. W instrukcji powinna być określona przestrzeń montażowa oraz użytkowania urządzeń oraz 

szczegółowe wymagania dotyczące instalacji. 

4.8.4.  Instrukcja użytkowania urządzeń na placu zabaw – Wykonawca powinien zapewnić in-

strukcję w jaki sposób prawidłowo użytkować urządzenia. Każde urządzenie znajdujące się na placu za-

baw jest przeznaczone dla określonej liczby użytkowników w określonym wieku i te informacje powinny 

się znaleźć w ww. instrukcji. 

4.8.5.  Instrukcja kontroli i konserwacji urządzeń zabawowych na placu zabaw – Wykonawca 

powinien określić rodzaj przeprowadzania kontroli urządzeń zabawowych w celu zminimalizowania za-

grożeń (jest to również określone w normie dotyczącej placów zabaw).  Instrukcja dotycząca konserwacji 
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ma na celu przedstawienie informacji jak odpowiednio zadbać o urządzenia zabawowe, ich stan technicz-

ny, jak odpowiednio zabezpieczyć je przed korozją. Powinny być również zawarte informacje jak postę-

pować z uszkodzonym placem zabaw. Wykonawca zobowiązany jest do założenia karty użytkowania  

każdego urządzenia zabawowego 

4.8.6. Dostępność części zapasowych – place zabaw posiadają wiele elementów, które zużywają 

się wraz z upływem czasu wskutek naturalnej eksploatacji. Elementy te trzeba z czasem wymienić na 

nowe identyczne lub o identycznych właściwościach. Wykonawca powinien zapewnić dostęp do odpo-

wiednich części zapasowych oraz w miarę potrzeby dokonać wymiany w okresie gwarancji i rękojmi. 

4.8.7. Karty gwarancyjne na urządzenia zabawowe. 

4.8.8. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni na placu zabaw – Wykonawca powinien 

zapewnić instrukcję w jaki sposób prawidłowo użytkować i konserwować nawierzchnię.  

 

5. Uwagi. 
5.1. Działka, na której znajduje się projektowany plac zabaw nie jest położona w strefie ochrony histo-

rycznych układów ruralistycznych oraz w strefie „OW” – obserwacji archeologicznej, w obrębie 

której wprowadzono obowiązek powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków o planowanej realizacji inwestycji, związanej z prowadzeniem prac ziemnych. 

5.2. Roboty budowlano – montażowe należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budow-

lanym – pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

5.3. Należy stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

5.4. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz przepisami bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 

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

projektu. 

5.6. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

6. Ochrona interesu osób trzecich. 
Teren objęty opracowaniem nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego. 

 

 

 
 

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 doty-

czącej 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 bezpieczeństwa 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: 

Zadanie : Doposażenie placu zabaw i wymiana ogrodzenia. 

Obiekt : Plac zabaw ul. Kolejowa i Mickiewicza.  

Adres : 
działka nr 248/2; obręb 0004 Nowogrodziec-4, 

jedn. ewid. 020104_4 Nowogrodziec – miasto. 

Inwestor : Gmina Nowogrodziec. 

Adres : 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek nr 1. 

 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce: 

nie występuje; 

 

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

czeństwa i zdrowia ludzi: 

nie występuje; 

 

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

nych, 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 ro-

dzaju 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, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń: 

- praca na wysokościach i na rusztowaniu konieczne szkolenie stanowiskowe pracowników; 

- stosowanie atestowanych indywidualnych środków ochrony np. szelki; 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby: 

- posiadanie przez pracowników aktualnego świadectwa dopuszczenia do pracy na wysokości; 

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

- aktualne dopuszczenie do obsługi urządzeń elektrycznych; 
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7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz prepara-

tów niebezpiecznych na terenie budowy: 

nie występuje; 

 

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

cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich są-

siedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakua-

cję 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 Bu-

dowy; 

 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawi-

dłowej 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 

1.  Plan zagospodarowania terenu istniejący plac zabaw 1/2 

2.  Plan zagospodarowania terenu Plac zabaw doposażenie 2/2 

 


