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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawę opracowania stanowią

 umowa  na prace projektowe zawarta pomiędzy Zamawiającym - Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd

Zieleni  m.  st.  Warszawy,  ul.  Hoża 13A,  00-528 Warszawa,  a  Wykonawcą  opracowania  -  Pejzaże  –

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Jesiołowska-Sadura, ul. T. Cichockiego 10/36, 24-100 Puławy

 uzgodnienia z Zamawiającym,

 aktualna mapa do celów projektowych,

 wizje lokalne wykonane w okresie od stycznia do marca 2020 r.,

Zakres opracowania obejmuje działkę nr ewid. 32, 33 obręb 6-03-13 Warszawa Wola

1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  jest  projekt  przebudowy  placu  zabaw  z  towarzyszącymi  elementami

zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Dzielnicy Wola.

Teren inwestycji obejmuje powierzchnię  terenu zieleni – ogrodu jordanowskiego na działkach o. nr ewid. 32,

33,  w rejonie  ulic:   Gibalskiego  i  Mireckiego.  Granice  terenu  inwestycji  oznaczono na rysunku  projektu

zagospodarowania terenu.

1.3 Informacje o terenie

1.3.1 Własność terenu

Właścicielem działek: 32, 33 jest Miasto Stołeczne Warszawa.

1.3.2 Zakres oddziaływania obiektu budowlanego

Zasięg  obszaru  oddziaływania  projektowanych  obiektów  obejmuje  działki,  na  których  obiekty  są

zlokalizowane. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa na zabudowę sąsiednich działek. Obszar oddziaływania

obiektu  wskazano  w  oparciu  o  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U. Nr 75,  poz.  690,

z późniejszymi zmianami).

1.3.3 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na  terenie  opracowania  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wprowadzony

"Uchwałą Nr XXVII/547/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r.  w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Okopowej”.

Obszar projektowanego zagospodarowania znajduje się w zakresie terenu oznaczonego w planie symbolem

3.2c/ZPj.  Podstawowe  przeznaczenie  terenu:  zieleń  urządzona  –  ogród  jordanowski;  przeznaczenie

uzupełniające: terenowe urządzenia sportu i rekreacji. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50%.

Projektowane rozwiązania spełniają wymagania określone w planie miejscowym dla tych terenów.
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1.3.4 Ochrona konserwatorska

Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.

1.3.5 Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy. Teren opracowania znajduje się poza obszarem górniczym. 

1.3.6 Wpływ inwestycji na środowisko

W  wyniku  realizacji  projektowanej  inwestycji,  a  także  jej  późniejszej  eksploatacji,  nie przewiduje  się

zachwiania  równowagi  środowiska  naturalnego.  Projekt  zakłada  zredukowanie  ilości  powierzchni

utwardzonych  oraz  wprowadzenie  nawierzchni  wodoprzepuszczalnych  na  wszystkich  ciągach

komunikacyjnych  (z  wyłączeniem  alejek  miasteczka  rowerowego).  Projektowana  zieleń  będzie  mieć

pozytywny wpływ na zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej.

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren  zieleni  –  ogród  jordanowski  położony  jest  w  Dzielnicy  Wola  w  rozwidleniu  ulic  Gibalskiego

i Mireckiego. Teren w całości  przeznaczony jest  na place zabaw i  place sportowe, jednak aktualnie jest

bardzo  ubogo wyposażony,  a  urządzenia  noszą  ślady  wieloletniego  użytkowania.  Ponad połowę  terenu

opracowania   pokrywają  obecnie  nieprzepuszczalne  nawierzchnie  asfaltowe,  miejscami  popękane

i nierówne. Dwie trzecie terenu od strony południowej przeznaczone są na place zabaw, natomiast pozostały

pas terenu od strony północnej stanowi strefę sportową. Środkowy fragment  powierzchni przeznaczonej na

plac  zabaw  został  wyłączony  niskim  ogrodzeniem,  a  wewnątrz  znajdują  się  podniszczone  urządzenia

zabawowe,  w  tym  wielofunkcyjny  zestaw  z wieżą  na  nawierzchni  bezpiecznej  poliuretanowej  z  płytek

ułożonych  bezpośrednio  na  istniejącym  asfalcie.  Po  stronie  wschodniej  znajduje  się  rozległa  górka

saneczkowa osiągająca w najwyższym punkcie wysokość 3,3 m. Łagodny zjazd górki saneczkowej pokryty

jest  trylinką,  skarpy  od  strony  placu  zabaw  pokryte  są  wydeptanym  trawnikiem.  Górka  od  strony

wschodniego  ogrodzenia  jest  umocniona  kostką  kamienną.  Pomiędzy  zjazdem z  trylinki  a  umocnionym

stokiem znajduje się ogrodzenie zabezpieczające użytkowników przez upadkiem. 

W strefie sportowej znajduje się boisko trawiaste wydzielone ogrodzeniem oraz boisko do koszykówki na

nawierzchni asfaltowej. 

Na  terenie  opracowania  stoją  bez  żadnego  regularnego  układu  betonowe  stoły  do  tenisa  stołowego,

betonowy stolik do gier, ławki metalowe i betonowe w czterech typach, metalowe i betonowe kosze na śmieci

oraz wkopane opony.

Zieleń urządzona jest uboga. Stanowią ją drzewa (dorosłe oraz młode nasadzenia), trawniki oraz dobrze

zachowane rabaty z bylin krzewów i traw ozdobnych wokół boiska do koszykówki. 

Teren opracowania ma powierzchnię 7032m².

Teren  jest  w  przybliżeniu  płaski,  rzędne  terenu  wahają  się  pomiędzy  108,76  a  108,00 m  n.p.m,

z wyłączeniem górki saneczkowej, która osiąga w najwyższym punkcie poziom 111,16 m n.p.m.

Teren jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej i energetyczną.

Teren jest ogrodzony.
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3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projekt zakłada:

- demontaż w całości nawierzchni bitumicznej i poliuretanowej,

- demontaż istniejących elementów małej architektury,

- korektę układu komunikacyjnego, redukcję ilości powierzchni utwardzonych,

- montaż nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej,

- budowę trzech placów zabaw: dla dzieci starszych, dla dzieci młodszych oraz naturalnego placu zabaw –

polanki rekreacyjnej na w pełni przepuszczalnej nawierzchni piaskowej i biologicznie czynnej nawierzchni

trawiastej,

- wyposażenie terenu w nowe drewniane urządzenia zabawowe wykonane z trwałego drewna robinii białej,

utrzymane w stylistyce naturalistycznej,

- montaż stalowej zjeżdżalni rynnowej krętej na stoku górki saneczkowej,

- żywy tunel wierzbowy na placu naturalnym – polance rekreacyjnej,

- budowę  miasteczka  rowerowego  na  nowej  nawierzchni  bitumicznej  w  centralnej  części  terenu,

wyposażonego w mini znaki drogowe i oznakowanie poziome,

- zmniejszenie boiska do koszykówki do wymiarów boiska typu streetball, ustawienie w regularnym układzie

odnowionych  istniejących  stołów  do  tenisa  oraz  wydzielenie  powierzchni  przeznaczonej  na  budowę

w  przyszłości siłowni plenerowej,

- uzupełnienie warstw ziemi i wykonanie nowej nawierzchni trawiastej z darni rolowanej na boisku do piłki

nożnej,

- montaż  nowych,  spójnych  stylistycznie  urządzeń  małej  architektury:  ławek,  koszów  na  śmieci,  stołów

piknikowych i stolików go gier, stojaków na rowery,

- przesadzenie trzech młodych drzew kolidujących z projektowanym układem,

- nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin ozdobnych, uzupełnienie istniejącej rabaty.

Prace  będą  przeprowadzone  w  dwóch  etapach:  place  zabaw  wraz  z  towarzyszącymi  elementami

wyposażenia terenu w etapie I, strefa sportowa w etapie II.

4. BILANS POWIERZCHNI TERENU

Stan istniejący Projekt
zagospodarowania

terenu

Powierzchnia całkowita (m²) 7032 7032

Nawierzchnie utwardzone  (m²)

W tym:

Nawierzchnie  bitumiczne 

Nawierzchnie z kostki betonowej 

Nawierzchnia z trylinki 

Nawierzchnia poliuretanowa 

Umocnienie kostką kamienną na skarpie 

3667,14

3292,24

68,9

177,4

63,9

64,7

2231,58

337,7

33,5

-

156

64,7
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Nawierzchnia mineralno-żywiczna – nawierzchnia 

przepuszczalna

- 1639,68

Powierzchnia piaskowa placu zabaw – 

nawierzchnia przepuszczalna (m²)

25 (piaskownica) 522,8

Nawierzchnia z mat przerostowych (m²) - 62,54

Powierzchnia boiska trawiastego (m²) 562,2 562,2

Powierzchnia zieleni urządzonej (m²) 2777,66 4175,68

Powierzchnia biologicznie czynna (%) 47,5 68,3

5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze polegają głównie na: 

- rozebraniu części istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- demontażu małej architektury i urządzeń sportowych,

- pracach ziemnych polegających na oczyszczeniu i ukształtowaniu podłoża, 

Niedopuszczalne  jest  składowanie  materiałów  budowlanych,  rozbiórkowych  oraz prowadzenie  ciężkiego

ruchu maszyn budowlanych w granicach rzutu koron istniejących drzew.

5.1 Prace rozbiórkowe 

Prace  rozbiórkowe  obejmują  demontaż  części  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej,  poliuretanowej

i nawierzchni z kostki betonowej, a także demontaż urządzeń zabawowych i małej architektury.

Większa część zdemontowanych urządzeń przeznaczona jest do wywiezienia i utylizacji bądź przekazania

Zamawiającemu,  natomiast  stoły  do  tenisa,  kosz  do  koszykówki  i  in.  elementy  przeznaczone  są  do

oczyszczenia/ renowacji i ponownego ustawienia w terenie.

Tab. nr 1 Elementy do rozbiórki na etapie I

Elementy do rozbiórki Jedn.

Nawierzchnie utwardzone bitumiczne m² 1628,27

Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej m² 21,53

Nawierzchnia poliuretanowa m² 63

Nawierzchnia z trylinki m² 177,4

Obrzeże betonowe m 505,54

Ławki metalowe szt. 5

Ławki betonowe szt. 7

Kosze betonowe szt. 5

Kosze metalowe szt. 6

Stojaki na rowery szt. 5

Stolik do gry w szachy z siedziskami betonowy szt. 1

Urządzenie wielofunkcyjne na placu zabaw szt. 1

Karuzela szt. 1

Ogrodzenie placu zabaw m 65,8

Piaskownica szt. 1 (5 x 5 m)
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Opony szt. 135

Materiał  rozbiórkowy  należy  wywieźć  na  przeznaczone  dla  tego  rodzaju  materiałów  składowisko  lub

zutylizować w wymagany sposób. 

Zdemontowane urządzenia małej architektury i zabawowe do przekazania Zamawiającemu. 

Tab. nr 2 Elementy do rozbiórki na etapie II

Elementy do rozbiórki Jedn.

Nawierzchnie utwardzone bitumiczne m² 1663,97

Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej m² 13,87

Kosze betonowe szt. 3

Kosz do koszykówki szt. 1

Tab. nr 3 Elementy do ponownego montażu

Elementy  do  demontażu,  odnowienia  i  ponownego
zainstalowania

Jedn.

Na etapie I

Głazy szt. 6

Na etapie II

Kosz do koszykówki szt. 1

Stoły do tenisa stołowego szt. 2

5.2 Prace ziemne

Przewiduje  się  usunięcie  5 cm  wierzchniej  warstwy  istniejącego  podłoża  zadarnionego  z  powierzchni

położonych  pomiędzy  placami  zabaw i  nawierzchniami  utwardzonymi.  W  zasięgu  występowania  drzew

istniejących wymianę wierzchniej warstwy podłoża ograniczyć do niezbędnego minimum, przy czym prace

ziemne  na  tych  powierzchniach  należy  wykonywać  ręcznie.  Podłoże  w zasięgu  systemu  korzeniowego

należy niezwłocznie uzupełnić warstwą humusu do poziomu pierwotnego. 

Prace  ziemne  polegają  na  oczyszczeniu  podłoża  z gruzu,  resztek  posadzek  betonowych,  fundamentów

i innych zanieczyszczeń.  Wykonując prace ziemne należy zachować szczególną ostrożność ze względu

na występującą  w sąsiedztwie  projektowanych elementów infrastrukturę  podziemną. W razie  napotkania

podczas  prac  innej  podziemnej  infrastruktury  technicznej  niż wskazana  na  mapie  należy  bezzwłocznie

poinformować projektanta i wstrzymać prace.

Humus  należy  nawozić  warstwą  5  cm.  Humus  należy  rozplantować  w  taki  sposób  aby  wyeliminować

zagrożenie tworzenia się zastoisk wody. Poziom gruntu w sąsiedztwie obrzeży nawierzchni  utwardzonych

kształtować w taki sposób, aby docelowo był około 2-3 cm poniżej krawędzi obrzeża; jeżeli w sąsiedztwie

obrzeża znajduje się projektowana rabata, należy uwzględnić 5 cm grubości warstwę kory ściółkującej –

poziom gruntu powinien  znajdować się  wtedy około  7-8 cm poniżej  krawędzi  obrzeża,  wtedy docelowo

poziom kory znajdzie się poniżej poziomu krawędzi, co uniemożliwi wysypywanie się ściółki na nawierzchnię

i ułatwi utrzymanie porządku w sąsiedztwie rabat.

Przy prowadzeniu robót ziemnych nie dopuszcza się do zmiany istniejących rzędnych terenu przy pniach

drzew. 
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6. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA W RAMACH ETAPU I

6.1 Nawierzchnie

Układ  projektowanych  nawierzchni  utwardzonych  został  zaprojektowany  w  oparciu  o  ogólne

zagospodarowanie  terenu,  w  granicach  istniejących  nawierzchni  bitumicznych  przeznaczonych  do

demontażu.  Większość  nawierzchni  utwardzonych  przeznaczona  jest  dla  ruchu  pieszego  i  rowerowego

z uwzględnieniem  okazjonalnego  ruchu  pojazdów  technicznych  w  obrębie  głównych  ciągów

komunikacyjnych,  które  będą  obsługiwać  plac  zabaw  (pojazdy  do  wymiany  piasku,  odśnieżające,

utrzymujące zieleń, usuwające awarie etc.). Zaleca się aby użytkowanie przez pojazdy kołowe ograniczyć do

niezbędnego  minimum  w  zakresie  tonażu,  a  wszelkie  prace  przy  ich  użyciu  przeprowadzać  pod

odpowiednim nadzorem. Alejki o szerokości 1,5 m zostały zaprojektowane jako piesze.

Wysokościowo  układ  drogowy  dostosowany  został  do  rzędnych  nawierzchni  chodników  w  miejscach

włączenia do istniejących ciągów komunikacyjnych, do studzienek kanalizacji deszczowej oraz do rzędnych

istniejącego ukształtowania terenu. Spadki podłużne zostały dostosowane do naturalnego spadku terenu

oraz  tak  dobrane,  aby  na  wszystkich  nawierzchniach  spełnione  zostały  normatywne  pochylenia  dla

poruszania się pieszych i rowerów. Rzędne wysokościowe projektowanych nawierzchni wahają się między

108,00 m n.p.m, a 108,76 m n.p.m.

6.1.1. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna

Zaprojektowana została na wszystkich ciągach komunikacyjnych w terenie opracowania. Warstwa użytkowa

nawierzchni  wykonana  na  bazie  twardych,  naturalnych  kruszyw  o granulacji  1-8 mm  połączonych

dwuskładnikową mieszanką żywic epoksydowych, położona na warstwie nośnej z kruszywa.

Zaprojektowana została nawierzchnia piesza i pieszo-jezdna przeznaczona do okazjonalnego użytkowania

przez pojazdy kołowe.

Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i lata.

Kolor nawierzchni: granitowo-szary

Ilość nawierzchi pieszo-jezdnej: 911,92m² 

Ilość nawierzchni pieszej: 57,06 m² 

Konstrukcja nawierzchni pieszo-jezdnej:

- warstwa mineralno-żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej grub. 2,5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4-31,5 mm, grub. 20 cm

- warstwa odsączająca z  pospółki, grub. 20 cm

- wyrównane i zagęszczone podłoże

Konstrukcja nawierzchni pieszej:

- warstwa mineralno-żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej grub. 2,5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4-31,5 mm, grub. 10 cm

- warstwa odsączająca z pospółki, grub. 10 cm

- wyrównane i zagęszczone podłoże
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6.1.2. Nawierzchnia z mat przerostowych elastycznych

Zaprojektowana na placu zabaw dla dzieci starszych pod huśtawką wahadłową typu „bocianie gniazdo”. Jest

to bezpieczna nawierzchnia przerostowa wykonana z gumy pochodzącej z recyklingu. Maty są zamocowane

do ziemi za pomocą szpilek montażowych z tworzywa. Maty łączone opaskami zaciskowymi.  Biowłóknina

produkowana jest z włókien z pochodzących recyklingu, w tym: wełna, bawełna, włókna bawełnopodobne

oraz syntetyczne – włóknina przeszyta jest przędzą jedwabną poliestrową, która wzmacnia oraz stabilizuje

wyrób. Biowłóknina jest przeszywana nasionami traw. Biowłóknina musi zawierać kilka gatunków traw, co

najmniej 4, nasiona muszą być wysokiej jakości, posiadać bieżące atesty i deklaracje zgodności.

Ilość: 45,4 m² 

Konstrukcja nawierzchni:

- mata przerostowa HIC 300, gr. 2,2cm

- biowłóknina z ziarnami traw

- siatka stabilizująca z tworzywa

- wyrównane podłoże.

Kolor mat: czarny
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6.1.3. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Na  placach  zabaw  została  zaprojektowana  nawierzchnia  bezpieczna  z  piasku  płukanego  fr.  0,2-2 mm.

Stosować  piasek  płukany o  uziarnieniu  0,2 - 2mm. Piasek  powinien  być  przesiewany,  sortowany,  wolny

od cząstek mułu lub gliny. Materiał musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.

Ilość: 522,8m² 

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa użytkowa z piasku płukanego fr. 0,2-2 mm,  grub. 40cm

- warstwa geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 300g/m² 

- warstwa odsączająca z pospółki, grub. 15cm

- grunt rodzimy zagęszczony

Ponieważ fundamenty na terenie nawierzchni sypkich (żwir, piasek) mogą ulec odkopaniu, należy stosować

fundamenty według ogólnego schematu fundamentowania przedstawionego na rysunku poniżej. Zaleca się

stosowanie fundamentów prefabrykowanych dedykowanych przez producenta urządzeń.
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1. Słup

2. Płaszczyzna zabawy

3. Wierzchołek fundamentu

4. Znak poziomu podstawowego

6.1.4. Obrzeża

w  przypadku  nawierzchni  utwardzanych  zastosowane  zostały  obrzeża  6x20x100  na  ławie  betonowej

z betonu C12/15.

Ilość obrzeży 6 x 20 x 100: 497,6 m² 

Nawierzchnię piaskową placu zabaw dla dzieci  młodszych ograniczono obrzeżem betonowym 8x30x100

na ławie betonowej z betonu C12/15.

Ilość obrzeży 8 x 30 x 100: 58,75 m

Nawierzchnię piaskową placu zabaw dla dzieci starszych ograniczono obrzeżem z bali i pniaków z drewna

akacjowego – opisane w rozdz. 6.2. Urządzenia zabawowe i rekreacyjne.

Przy realizacji etapu II – strefy sportowej, będzie zdemontowane.

Na styku z nawierzchnia mineralną zrealizowaną na etapie I – zdemontować obrzeże, które było postawione

tymczasowo.
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6.2 Urządzenia zabawowe i rekreacyjne 

Na  placach  zabaw  zostały  zaprojektowane  urządzenia  wykonane  z  drewna  akacjowego  w  kolorze

naturalnym,  z  elementami  uzupełniającymi  w  dwóch  kolorach:  czerwonym  i  jasno  zielonym.  Drewno

konstrukcyjne ciosane, naturalnie lekko powyginane.

6.2.1. Zestaw sprawnościowy - małpi gaj ze zjeżdżalnią

Elementy zestawu:

- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej,

- pionowa sieć,

- pozioma sieć,

- 2 x skośna sieć,

- 2 x drabina,

- 2 x przejście z belek,

- 2 x przejście linowe,

- lina do huśtania,

- gruba lina do wspinania,

- obrotowa belka,

- słupy do wspinania,

- 3 x zawieszone w pionie liny z uchwytami

Grupa wiekowa: 3 - 14

Ilość użytkowników: 20

Wymiary urządzenia: 937 x 908 cm

Wysokość urządzenia: 350 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 1340 x 1258 cm

Wysokość upadku: 250 cm

Materiał: 

- konstrukcja z 17 akacjowych pali o różnych wysokościach, średnicy 12 - 25 cm, pale z naturalnych kłód

drewnianych pozbawionych bieli i otartych,

- podesty i daszki z drewna akacjowego,

- zjeżdżalnia szerokości 50 cm wykonana ze stali nierdzewnej,

- pionowa sieć, pozioma sieć, 2 skośne sieci, 3 zawieszone w poziomie liny do wspinania z lin o średnicy 16

mm z łącznikami z tworzywa odpornego na działanie UV,

- 2 drabinki z 4 szczeblami z drewna akacjowego,

- 2 przejścia z belek z drewna akacjowego o różnych długościach,

- obrotowa drewniana belka,

- 2 stalowe elementy do wspinania,

- łańcuchy wykonane ze stalowego, ocynkowanego drutu o średnicy 6 mm

obrotowa drewniana belka.

Kolor: naturalny kolor drewna olejowanego, górne części pali konstrukcyjnych malowane na kolor czerwony

i jasno zielony, elementy ze stali niemalowane, łączniki z tworzywa -  żółte

Ilość: 1
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Montaż: Montaż zgodnie z instrukcją producenta.

Forma urządzenia:

Źródło ilustracji: mmcité

6.2.2. Zestaw sprawnościowy – ścieżka zdrowia

Elementy zestawu:

- 4 x belka do balansowania

- belka do balansowania na sprężynach

- 3 platformy na łańcuchach

- mostek linowy

- linarium poziome

Grupa wiekowa: 3+

Wymiary: 610 x 700 x x100 cm

Strefa bezpieczeństwa: 910 x 1000cm

Wysokość swobodnego upadku: 57 cm 

Materiały: drewno modrzewiowe i akacjowe, ocynkowana stal malowana proszkowo, liny polipropylenowe

zbrojone, sklejka antypoślizgowa odporna na wilgoć  działanie promieni UV, łańcuch ze stali nierdzewnej.

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta
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Źródło ilustracji: Lars Laj

6.2.3. Huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”

Grupa wiekowa: 3+

Wymiary: 402 x 95 x 276 cm

Strefa bezpieczeństwa: 760 x 760cm

Wysokość swobodnego upadku: 1,51m 

Materiały:  elementy metalowe wykonane z rury stalowej dwukrotnie malowanej proszkowo na kolor RAL

7035;  siedzisko wykonane z liny niezbrojonej oraz rdzenia z  tworzywa sztucznego,  zawieszone na linie

czarnej  zbrojonej  rdzeniem  stalowym,  na  nierdzewnych  zawiesiach  oraz  na  łańcuchu  nierdzewnym;

wszystkie  połączenia  zamaskowane  zostały  zaślepkami  w  celu  zabezpieczenia  przed  odkręceniem  lub

uszkodzeniem. Kolorystyka: elementy stalowe malowane na kolor RAL 7035, panel u podstawy kolor jasno

zielony identyczny z elementami pozostałych urządzeń na placu zabaw, kosz siedzisko w naturalnych lin.

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Huśtawka  typu  „bocianie  gniazdo”  spełnia  warunki  dostępności  dla  osób  niepełnosprawnych.  Duże

siedzisko - miska  pozwala  na  huśtanie  się  w  pozycji  leżącej  oraz  siedzącej;  oferuje  dużą  powierzchnię

podpierającą dla dzieci z mniej rozwiniętymi mięśniami; wysokość i wielkość dużej miski pozwala na łatwą

przesiadkę z wózka inwalidzkiego.  Zaprojektowane na nawierzchni  z  mat  przerostowych umożliwi  łatwy

dostęp osobom na wózkach inwalidzkich.
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Zdjęcie poglądowe, źródło ilustracji: Lars Laj

6.2.4. Mała wieża ze zjeżdżalnią

Elementy zestawu:

- skośna ścianka wspinaczkowa

- ściana linowa

- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej wys.0,95 m

- platforma 1x1 m

Grupa wiekowa: 3 - 14

Ilość użytkowników: 6

Wymiary urządzenia: 350 x 180 200cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 700x480 cm

Wysokość upadku: 95 cm

Materiał:  konstrukcja z 4 akacjowych pali o różnych wysokościach, średnicy 12 - 25 cm, pale z naturalnych

kłód drewnianych pozbawionych bieli i otartych, podest z drewna akacjowego, zjeżdżalnia szerokości 50 cm

wykonana ze stali nierdzewnej, sieć do wspinania z lin o średnicy 16 mm z łącznikami z tworzywa odpornego

na działanie UV, ścianka wspinaczkowa laminowana mieszaniną żywicy i włókien mineralnych.

Kolorystyka: naturalny  kolor  drewna  olejowanego,  górne  części  pali  konstrukcyjnych  malowane  na kolor

czerwony i jasno zielony, elementy ze stali niemalowane, łączniki z tworzywa -  żółte

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta
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Źródło ilustracji: mmcité

6.2.5. Karuzela Latający Spodek

Grupa wiekowa: 5+

Ilość użytkowników: 3

Wymiary urządzenia: 123 x 123 x 58 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 724 x 724 cm

Wysokość upadku: 58 cm

Materiał:  stal galwanizowana ocynkowana ogniowo, stal czarna

Kolorystyka: jasno zielony

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Źródło ilustracji: Lars Laj

6.2.6. Kiwak Pszczółka

Grupa wiekowa: 2+

Ilość użytkowników: 1

Wymiary urządzenia: 38 x 90 x 65 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 343 x 258 cm
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Wysokość upadku: 60 cm

Materiał:   drewno akacjowe,  stal  galwanizowana ocynkowana ogniowo,  stal  malowana proszkowo,  płyta

HPDE

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Źródło ilustracji: Lars Laj

6.2.7. Kiwak Pasikonik

Grupa wiekowa: 2+

Ilość użytkowników: 1

Wymiary urządzenia: 38 x 97 x 73 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 347 x 258 cm

Wysokość upadku: 60 cm

Materiał:   drewno akacjowe,  stal  galwanizowana ocynkowana ogniowo,  stal  malowana proszkowo,  płyta

HPDE

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Źródło ilustracji: Lars Laj

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu                                                                                                                                            17



6.2.8. Huśtawka wagowa

Grupa wiekowa: 3+

Ilość użytkowników: 2

Wymiary urządzenia: 417 x 60 x 106 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 724 x 370 cm

Wysokość upadku: 125 cm

Materiał:  drewno akacjowe, stal nierdzewna, guma

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Źródło ilustracji: Lars Laj

6.2.9. Zestaw wielofunkcyjny Świerszcz

Elementy zestawu:

- 3 platformy na dwóch poziomach

- 2 wypukłe okna – oczy

- ścianka wspinaczkowa z otworami

- drabiny linowe

- drabina

- zjeżdżalnia

- elementy do ćwiczeń równowagi

- 2 drążki

Grupa wiekowa: 3 - 6

Ilość użytkowników: 14

Wymiary urządzenia: 660 x 380 280 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 1010 x 680 cm

Wysokość upadku: 140 cm

Materiał:   konstrukcja z akacjowych pali o różnych wysokościach, średnicy 12 - 25 cm, pale z naturalnych

kłód drewnianych pozbawionych bieli i otartych, podesty i ścianki z drewna akacjowego, zjazd – rury ze stali

kwasoodpornej  Ø40 mm,  ścianka  wspinaczkowa  laminowana  mieszaniną  żywicy  i włókien  mineralnych,
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uchwyty  do wspinaczki i okna – oczy z tworzywa odpornego na działanie UV.

Kolorystyka: naturalny kolor drewna olejowanego, elementy ze stali niemalowane, ścianka czarna, uchwyty

do wspinaczki czerwone.

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Źródło ilustracji: mmcité

6.2.10. Huśtawka wahadłowa podwójna

Grupa wiekowa: 2+

Ilość użytkowników: 2

Wymiary urządzenia: 375 x 25 x 240 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 315 x 750 cm

Wysokość upadku: 135 cm

Materiał:  drewno akacjowe, stal galwanizowana ocynkowana ogniowo, łańcuch nierdzewny, HPDE

Kolorystyka:  naturalny kolor drewna olejowanego, elementy ze stali niemalowane,  siedziska czarne

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu                                                                                                                                            19



Źródło ilustracji: Lars Laj

6.2.11. Wielofunkcyjna maszyna piaskowa

Elementy zestawu:

- 2 platformy w dwóch różnych wysokościach,

- stół roboczy ze stali nierdzewnej,

- wiszące sito, 

- pochylone koryto z młynkiem, 

- obrotowe ramię z belką i wiadrem,

- rury do wsypywania,

- 2 bariery osłaniające

Grupa wiekowa: 3 - 6

Ilość użytkowników: 7

Wymiary urządzenia: 260 x 230 cm

Wysokość urządzenia: 260 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 560 x 530 cm

Wysokość upadku: 95 cm

Materiał: 

- konstrukcja z 9 akacjowych pali  o różnych wysokościach, średnicy 12 - 25 cm, pale z naturalnych kłód

drewnianych pozbawionych bieli i otartych

- platformy z drewna akacjowego

- stół roboczy wraz z elementami oraz rury do przesypywania ze stali nierdzewnej

- łańcuchy wykonane ze stalowego, ocynkowanego drutu o średnicy 6 mm

Kolor: naturalny kolor drewna olejowanego, elementy ze stali niemalowane

Montaż:  Montaż zgodnie z instrukcją producenta.

Ilość: 1

Forma urządzenia:
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Źródło ilustracji: mmcité

6.2.12. Tablica do rysowania

Tablica jednostronna z półką.
Grupa wiekowa: 3-6

Liczba użytkowników: 4

Wymiary urządzenia: 300 x 20 x 280 cm

Wymagana powierzchnia: 300 x 20 cm

Wysokość upadku: do 60 cm

Materiał:  drewno akacjowe, tablica powlekana farbą tablicową odporna na zmienne warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV.

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta
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Źródło ilustracji: mmcité

6.2.13. Obrzeże nawierzchni piaskowej

Obrzeże wykonane z bali oraz słupków z drewna akacjowego

Długość bali: około 1 m

Wysokość  słupków:  zmienna  min.  15 cm  maks. 50 cm,  ustawienie  umożliwiające  swobodne

przemieszczanie się dzieciom

Średnica słupków: zmienna, przekrój zachowujący naturalny kształt drzewa.

Materiał: drewno twarde – akacjowe, okorowane i wygładzone, bez wad, bez oznak próchnicy lub zgnilizny,

bez naturalnych otworów i pęknięć przez które mogłaby dostawać się woda i przyspieszać proces rozkładu

drewna,  zabezpieczone przed  wpływem warunków atmosferycznych  w dwukrotnym procesie  impregnacji

środkami do ochrony drewna w kolorze bezbarwnym.

Montaż  słupków:  na  podsypce  piaskowej  70 cm poniżej  poziomu  gruntu.  Ustawiać  najwyższe  pieńki  w

środkowej części układu. Grunt wokół zagęścić.

Montaż bali: przymocowane kotwami do gruntu

Sugerowane ustawienie naprzemienne wg rys. nr 1.06

Ilość: 43 m

6.2.14. Gry podwórkowe
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Gry  wykonane z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatą techniczną: IBDiM nr AT/2009-

03-1755/2 do montażu bezpośrednio na nawierzchni mineralno-żywicznej z gotowych elementów.

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

1. Alfabet Korale

Wymiary: 250 x 530 cm

Ilość: 1szt.

Źródło ilustracji: Strefy gier

2. Labirynt

Wymiary: 360 x 360 cm

Ilość: 1szt.

Źródło ilustracji: Strefy gier

3. Guziki

Wymiary: 350 x 350 cm

Ilość: 1szt.
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Źródło ilustracji: Strefy gier

6.2.15. Tablica z regulaminem placu zabaw

Wymiary: 100 x 14cm

Wysokość: 216cm

Materiał:  drewno akacjowe lub modrzewiowe, stal nierdzewna, stal galwanizowana ocynkowana ogniowo,

malowana proszkowo, sklejka wodoodporna.

Ilość: 1szt.

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta 

Żródło ilustracji: Lars Laj

6.3 Mała architektura

6.3.1 Ławki z oparciem

Ławki są w posiadaniu Zamawiającego.
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Wymiary: 180 x 56 cm

Materiał:  stal  ocynkowana  malowana  proszkowo  na  kolor   RAL 7035,  drewno  bukowe  impregnowane

dwukrotnie lakierobejcą, z zachowaniem naturalnego koloru drewna.

Ilość: 22 szt.

Montaż:  poprzez  przykręcenie  do  fundamentów   prefabrykowanych  o szerokości  max.  10cm.  Montaż

wg wskazań producenta.

Źródło ilustracji: Investim

6.3.2. Kosze na śmieci

Wysokość całkowita kosza: 90 cm

Wysokość samego kosza: 50 cm

Średnica wkładu: 31 cm

Pojemność wkładu: 30 l

Materiał: korpus stalowy – profil ocynkowany, malowany proszkowo na kolor   RAL 7035, drewno bukowe

impregnowane  dwukrotnie  lakierobejcą,  z  zachowaniem  naturalnego  koloru  drewna.  Kolor  identyczny

z kolorem drewna ławek warszawskich. 

Ilość: 15 szt.

Montaż:  na  nawierzchni  mineralno-żywicznej  poprzez  przykręcenie  do  fundamentów  prefabrykowanych

o szerokości max. 10cm. Montaż wg wskazań producenta. 
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Źródło ilustracji: Investim

6.3.3. Stoły piknikowe

Wymiary: 180x74cm

Wysokość: 72cm

Materiał:  stal  ocynkowana  ogniowo  malowana  proszkowo  na  kolor  RAL  7035;  drewno  bukowe

impregnowane  dwukrotnie  lakierobejcą,  z  zachowaniem  naturalnego  koloru  drewna.  Kolor  identyczny

z kolorem drewna ławek warszawskich. 

Konstrukcja: boki  spawane z rur stalowych 70x50x3mm i plazmowo wycinanej blachy stalowej o grubości 8

i 5mm połączone  z ramą nośną;

Blat: 14 desek z litego drewna, prostokątny przekrój deski  40 x 30mm,  długość 1800mm;

Montaż: kotwienie pod nawierzchnią do fundamentów betonowych beton C20/25

Ilość:  2

6.3.4. Stoliki do gier

Wymiary zestawu: 180x180cm

Wysokość stołu: 76cm

Wysokość siedziska: 45cm

Waga: ok. 550kg

Materiał na podstawę: beton zbrojony wibrowany, powierzchnia stylizowana na beton architektoniczny;
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Siedziska:  szczebliny  z litego  drewna  o  przekroju  prostokąta  48x30mm;  drewno  bukowe impregnowane

dwukrotnie lakierobejcą,  z zachowaniem naturalnego koloru drewna lub iglaste modrzewiowe olejowane.

Kolor identyczny z kolorem drewna ławek warszawskich.  

Montaż: przytwierdzenie do fundamentów betonowych beton C 20/25.

Ilość stolików do gry w szachy:  1 + 3 siedziska

Ilość stolików do gry w chińczyka: 1 + 3 siedziska

6.3.5. Stojaki na rowery

Stojaki są w posiadaniu Zamawiającego. 

Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor  RAL 7040,

Forma stojaka – jak na zdjęciu poniżej.

Ilość: 4szt.

Montaż: poprzez zabetonowanie przedłużonych elementów kotwiących w fundamentach betonowych beton

C20/25 (B25). Montaż ściśle wg zaleceń producenta.

6.3.6. Tabliczka „PROSIMY NIE KARMIĆ ZWIERZĄT NA TERENIE PLACU ZABAW”

Wymiary: 35 x 25cm

Materiał:  płyta  PCV  1mm  odporna  na  działanie  warunków  atmosferycznych;  tablica  ma  z  tyłu  trwale

przymocowane dwa poprzeczne wsporniki z dwoma otworami każdy do przeciągnięcia metalowej opaski

zaciskowej  służącej  do  zamontowania  na  słupku  ogrodzenia.  Tabliczka  przytwierdzona  po  wewnętrznej

stronie ogrodzenia.
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Treść:  PROSIMY NIE KARMIĆ ZWIERZĄT NA TERENIE PLACU ZABAW

Ilość: 1

Montaż:  do zamontowania na ogrodzeniu za pomocą opasek zaciskowych. Montaż zgodnie z instrukcją

producenta.

Przykładowa forma tabliczki:

6.4. Oświetlenie

Niniejszy projekt nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia, na terenie opracowania pozostaje istniejąca

instalacja oświetleniowa.
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7. UWAGI KOŃCOWE

 Wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  „Specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót” oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz pod bezpośrednim

nadzorem  osób  uprawnionych,  wszelkie  prace  związane  z urządzeniem  zieleni  powinny  być

wykonane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy ogrodniczej,

 W  trakcie  realizacji  projektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  posiadające  obowiązujące

świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  lub,  jeśli  są  podmiotem  Norm

Państwowych,  zaświadczenie  producenta  potwierdzające  ich  zgodność  z postanowieniami

odpowiednich norm, 

 Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie

się  uzupełniają.  Przedmiar  robót  należy  traktować  jako  opracowanie  pomocnicze  do  wyliczenia

kosztów inwestycji,

 Prace związane z urządzaniem zieleni mają odpowiadać zaleceniom opracowanym przez Polskie

Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” - Zalecenia

dotyczące realizacji terenów zieleni udostępniane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

 Użyty  do  nasadzeń  i  siewu  materiał  roślinny  ma  odpowiadać  standardom  i  zaleceniom

opracowywanym  przez  Związek  Szkółkarzy  Polskich  (Zalecenia  jakościowe  dla  ozdobnego

materiału szkółkarskiego wydane przez ZSP),

 W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie, należy zawiadomić nadzór

autorski.

 Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  usunąć  lub  skutecznie  zabezpieczyć  wszystkie  urządzenia

i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie przy prowadzeniu robót.

 W czasie trwania robót budowlanych teren porządkować na bieżąco. Materiał pochodzący z wycinki

i rozbiórek wykonawca usuwa z terenu we własnym zakresie.  Po zakończeniu  robót  teren należy

uporządkować, a odpady wywieźć na odpowiednie składowisko.

 Projekt budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.
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8. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, jako autor projektu zagospodarowania terenu
pn.  Projekt  placu  zabaw  przy  ul.  Gibalskiego  w  Warszawie  wraz  z  towarzyszącymi  elementami
zagospodarowania terenu 

oświadczam, że wyżej wymieniony projekt jest sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Kamila Buczyńska
upr. bud. nr 252/LBOKK/2019

Data: kwiecień 2020 r.
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA OBIEKTU: Plac zabaw w Warszawie

RODZAJ ROBÓT: Zagospodarowanie terenu

INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Kamila Buczyńska

upr. bud. nr 252/LBOKK/2019

ul. Mariańska 27/13,  20-142 Lublin 

ADRES OBIEKTU: Warszawa – Dzielnica Wola

ul. Gibalskiego

dz. nr ewid. 32, 33 obręb 6-03-13 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.

Zakres robót przewiduje demontaż istniejących nawierzchni oraz obiektów małej architektury i ogrodzenia.

Wykonanie nowych nawierzchni, małej architektury oraz zieleni. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- demontaż istniejących obiektów małej architektury

- demontaż istniejącego ogrodzenia

- demontaż istniejących nawierzchni

- montaż nowych obiektów małej architektury: urządzenia placów zabaw, stoły do gier i piknikowe, ławki,

kosze na śmieci, stojaki na rowery, sprzęt sportowy, mini znaki drogowe

-  wykonanie  nowych  nawierzchni:  pieszych  i  pieszo-  jezdnych  mineralnych;  bitumicznych-  miasteczka

rowerowego, sportowych- poliuretanowych, piaszczystych i  z mat gumowych- placów zabaw

- dowóz ziemi i wykonanie nawierzchni trawiastych

- przesadzanie istniejących drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane obiekty małej architektury- podlegające demontażowi oraz sieci

uzbrojenia terenu. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi

Należy zwrócić uwagę na występujące w terenie elementy uzbrojenia podziemnego.

W miejscu występowania uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-
nych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Na terenie budowy występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające z:
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a) prace poniżej poziomu terenu:

 roboty ziemne prowadzone w celu fundamentowania obiektów małej architektury

b)  prace na wysokości:

 montaż obiektów małej architektury- urządzenia zabawowe

Należy uwzględnić zagrożenia wynikające;

 z przyczyn wyższego rzędu np. warunki techniczne i atmosferyczne

 z nieuwagi własnej pracowników 

 z nagłego niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia lub osłabienia sprawności z jakichkolwiek

przyczyn

 z zaniedbań zasad bezpieczeństwa przy zabezpieczeniu robót montażowych na wysokości 

 przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu mechanicznego i elektrycznego

 przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  elektryczne  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami mechanicznymi,  a ich połączenie z  tymi  urządzeniami powinno być wykonane w

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących je. 

 należy zwrócić uwagę aby kable elektryczne nie leżały na mokrym podłożu.

Prace szczególnie niebezpieczne:

 Prace z urządzeniami i maszynami elektrycznymi i mechanicznymi.

 Roboty na wysokości.

Roboty  rozładunkowe,  transportowe  oraz  montażowe  i  demontażowe  powinny  być  wykonywane  ze

szczególną ostrożnością przy użyciu sprawnego i dopuszczonego użytkowania sprzętu budowlanego oraz

odpowiednich zabezpieczeń.

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych;

Kierownik  budowy jest  zobowiązany do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  oraz  do

umieszczenia  w widocznym  miejscu  tablicy  informacyjnej  i ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa  pracy  i ochrony  zdrowia  (jeżeli  planowany  zakres  robót  przekracza  500  osobodni).

O programie robót oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania

prac,  pracodawca  powinien  poinformować  pracowników  przebywających  lub  mogących  przebywać  na

terenie  prowadzenia  robót  albo  w jego  sąsiedztwie.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  należy

informować  pracowników  o etapach  prowadzenia  robót  i obszarze  prowadzenia  robót  wymagającym

zabezpieczenia na danym etapie. Każdorazowo przy rozpoczynaniu robót na danym stanowisku pracownicy

mogą  przystępować  do  pracy  po  uprzednim  sprawdzeniu  zabezpieczenia  miejsca  robót  przez  osobę

kierującą  robotami.  Pracownicy  wykonujący  równolegle  roboty  powinni  być  poinformowani  o  sposobie

koordynacji miejsca i czasu wykonywania robót.

Przed przystąpieniem do robót  na budowie należy wszystkich  pracowników biorących udział  w pracach

przeszkolić w zakresie ogólnych zasad BHP dot. zachowania i postępowania na budowie z uwzględnieniem

specyfiki prowadzonych robót. Odbyte przeszkolenie powinno być potwierdzone przez pracowników wpisem

do dziennika BHP znajdującego się na budowie.  Wszyscy pracownicy powinni posiadać ważne badania

lekarskie uprawniające ich do wykonywania powierzonej pracy w tym dopuszczenie do pracy na wysokości.
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Wszyscy pracownicy muszą stosować odzież ochronną, kaski oraz inne zabezpieczenia przy prowadzeniu

robót na wysokości. Na budowie powinna być umieszczona na widocznym miejscu instrukcja w zakresie

przestrzegania ogólnych warunków BHP.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedz-
twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 Utrzymywanie  porządku  na  budowie  przy  realizacji  robót  i  składowaniu  materiałów,  oraz

odpowiednie zabezpieczenie materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

 Zapewnienie odpowiedniego oznakowania i  zabezpieczenia terenu budowy oraz niebezpiecznych

elementów na obiektach i urządzeniach.

 Zapewnienie możliwości szybkiego odłączenia prądu na terenie budowy.

 Zapewnienie dostępu do wody na terenie budowy.

 Zapewnienie środków gaśniczych do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.

 Zapewnienie  szybkiego  dostępu  i  ewakuacji  na  terenie  budowy  w  przypadku  wystąpienia

zagrożenia,  oraz  dostępu  odpowiednich  pojazdów  ratownictwa  (pogotowie  ratunkowe,  straż

pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

 Wszelkie  prace  związane z branżą energetyczną,  wodociągową,  gazową oraz sanitarną,  należy

powierzyć  uprawnionym  wykonawcom.  Wszystkie  wykopy  pod  sieci  i  instalacje  zew.  należy

prowadzić ze szczególną ostrożnością.

 Ponieważ wszystkie prace budowlane kubaturowe wykonywane będą na działce Inwestora, należy

ją  odpowiednio  zabezpieczyć.  Natomiast  w przypadku budowy przyłączy prowadzonych w pasie

drogowym  należy  uzyskać  zgodę  na  tymczasowe  zajęcie  drogi  i  zastosować  się  do  zaleceń

zarządcy  drogi.  Teren  robót  należy  odpowiednio  oznakować  i  zabezpieczyć  miejsca  robót  oraz

wyznaczyć drogi obejścia ewentualnych wykopów.

 Przed  rozpoczęciem  robót  wykonać  odpowiednie  zagospodarowanie  terenu  budowy  poprzez

rozmieszczenie  zgodnie  z  przepisami  urządzeń  technicznych,  składowisk  materiałów,  dróg

komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa, instrukcji na wypadek pożaru oraz pomieszczeń socjalnych

i sanitarnych.

 W procesie przygotowania i  realizacji  budowy uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze

sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz, stosownie do zakresu obowiązków.

 Wszystkie  osoby przybywające  na terenie  budowy zobowiązane są  do stosowania niezbędnych

środków ochrony indywidualnej

 Warunki  socjalne i  higieniczne dla  pracowników na terenie  budowy określa kierownik  lub osoba

upoważniona.

 Stanowiska pracy urządzić stosownie do rodzaju wykonywanych czynności w sposób zapewniający

bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
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 Miejsce  wykonywania  robót  budowlanych  i  ziemnych  należy  ogrodzić  i  zabezpieczyć  przed

dostępem osób postronnych oraz oznakować napisami ostrzegawczymi.

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy tych

robotach należy wokół  wykopów ustawić balustrady,  których poręcze powinny znajdować się na

wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu.

 Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych poprzedzić określeniem bezpiecznej

odległości w jakiej mogą być one wykonywane. Przejścia kolizje poprzeczne urządzeń podziemnych

zabezpieczyć poprzez podwieszenie i osłonięcie zgodnie  z wymogami.

Opracowanie: mgr inż. arch. Kamila Buczyńska

upr. bud. nr 252/LBOKK/2019

adres: ul. Mariańska 27/13, 20-142 Lublin 
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