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II. DANE TECHNICZNE 

Dane techniczne istniejącego wyposaŜenia: 

URZĄDZENIA ZABAWOWE ISTNIEJ ĄCE 
Nr urz ądzenia  Rodzaj urz ądzenia  
DT 1/A1 ZESTAW ZABAWOWY DAMA  
DT 2/A2 HUŚTAWKA RAMIENIOWA PODWÓJNA 

DT 3/A3 KARUZELA JAREK 

DT 4/A4 BUJAK KONIK 
DT 5/A5 WALEC WĄSKI 
DT 6/A6 PRZEPLOTNIA KOŁOWA 
DT 7/A7 PORĘCZE SYMETRYCZNE 
DT 8/A8 ZJEśDśALNIA SCHODKOWA 
DT 9/A9 PIASKOWNICA MODUŁOWA 
URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE ISTNIEJĄCE 
DT 11/Ł1 ŁAWKA Z OPARCIEM  
DT 12/K KOSZ NA ŚMIECI METALOWY 
DT 13/T REGULAMIN 
 

Dane techniczne projektowanego wyposaŜenia: 

URZĄDZENIA ZABAWOWE PROJEKTOWANE 
Nr urz ądzenia  Rodzaj urz ądzenia  
DT 10/A10 PRZEPLOTNIA SUDETY  
URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWANE  
DT 14/Ł2 ŁAWKA Z OPARCIEM  
 

DT 15. Dane techniczne nawierzchni bezpiecznej 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1. Oświadczenie projektanta nr ST-330/84 

Załącznik nr 2.  Zaświadczenie o przynaleŜności pana Wojciecha Lecha Plesiewicza  

  do Mazowieckiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 

Załącznik nr 3.  Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych nr ST-330/84 

Załącznik nr 4.  Mapa do celów projektowych 

Załącznik nr 5.  Inwentaryzacja stanu istniejącego  
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

2. 
Plan sytuacyjno – wysokościowy. Rozmieszczenie urządzeń 
zabawowych z wymiarowaniem. Kolorystyka i grubość 
nawierzchni. Projekt zieleni 

1:100, 1:200 

3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni (PK1 – PK2) 1:10 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE: 

Obiekt:  PLAC ZABAW W SEROCKU 

Adres budowy:  ul. Pułtuska, miasto Serock, gm. Serock 

 cz. dz. 43, obręb 7 

Inwestor:  Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 

 ul. Nasielska 21 

 05 – 140 Serock 

Jednostka projektowa:  Studio Ogrody  

 Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz 

 ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:  

• umowa nr 10/P/2011 z dnia 15 marca 2011r. na „wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej przebudowy placu zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku”; 

• uzgodnienia funkcjonalne i lokalizacyjne dokonane z Zamawiającym; 

• mapa sytuacyjno – wysokościowa; 

• inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem; 

• inwentaryzacja stanu istniejącego; 

• obowiązujące przepisy i normy budowlane. 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczący przebudowy placu 

zabaw w Serocku przy ul. Pułtuskiej. 

 

Zakres opracowania obejmuje:  

• komunikację wewnętrzną placu zabaw; 

• wymianę nawierzchni piaszczystej na nawierzchnię syntetyczną wylewaną; 

• demontaŜ, renowację istniejących urządzeń zabawowych i zamontowanie ich w nowych 

miejscach; 

• montaŜ projektowanego urządzenia zabawowego; 

• elementy zagospodarowania terenu (projektowane ławki drewniane z oparciem); 

• zieleń (renowacja trawników, krzewy okrywowe i Ŝywopłotowe); 
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4. OPIS LOKALIZACJI – STAN ISTNIEJ ĄCY TERENU: 

4.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren opracowania to zagospodarowana przestrzeń publiczna, stanowiąca plac zabaw  

dla dzieci w róŜnym wieku. Na terenie opracowania znajdują się chodniki z kostki betonowej, 

urządzenia zabawowe umieszczone na piaszczystej nawierzchni bezpiecznej, elementy 

towarzyszące typu ławki z oparciem, kosze na śmieci, regulamin i zieleń. Teren oświetlony  

i ogrodzony. Inwentaryzacja stanu istniejącego w załączniku nr 5. 

 

4.2. Powierzchnia terenu opracowania 

Powierzchnia terenu opracowania w granicy części działki ew. nr 48, obręb 7 w Serocku  

przy ul. Pułtuskiej wynosi ok. 1435m2. 

 

4.3. Lokalizacja terenu opracowania 

Przedmiotowy teren opracowania jest terenem przestrzeni publicznej w miejscowości 

Serock, gmina Serock, znajdujący się przy ul. Pułtuskiej na części działki ew. nr 48, obręb 7. 

 

4.4. Istniejące ukształtowanie terenu 

Teren niezróŜnicowany wysokościowo, płaski z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim. 

 

5. KONCEPCJA – ZAŁO śENIA PROGRAMOWE 

Projekt przebudowy placu zabaw dla dzieci przy ul. Pułtuskiej w Serocku obejmuje przede 

wszystkim wymianę istniejącej nawierzchni piaszczystej na nawierzchnię bezpieczną 

sztuczną oraz stworzenie stref zabaw dla dzieci z rozróŜnieniem na wiek, 

zagospodarowaniem ich w urządzenia zabawowe stare (remont) i nowe urządzenia 

zabawowe, a takŜe uzupełnienie zagospodarowania obszaru przy projektowanych  

i istniejących urządzeniach elementami małej architektury, zielenią oraz komunikacją.  

 

Projektuje si ę:  

• wymianę nawierzchni piaszczystej na nawierzchnię bezpieczną sztuczną; 

• ciągi komunikacyjne z kostki betonowej; 

• urządzenie zabawowe typu przeplotnia; 

• zieleń (krzewy Ŝywopłotowe, okrywowe, renowacja trawnika); 

• renowację fragmentu ogrodzenia od strony Parku Miejskiego. 
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Przewiduje si ę wyposa Ŝenie terenu w nast ępujące urz ądzenia: 

• istniejące urządzenia zabawowe po renowacji i zamontowane w nowych miejscach; 

• urządzenie zabawowe (przeplotnia Sudety); 

• ławki z oparciem przy projektowanym chodniku z kostki betonowej; 

 

6. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  

6.1. Zakres robót (dotyczących budowy i wyposaŜenia terenu placu zabaw w Serocku): 

• roboty porządkowe; 

• demontaŜ urządzeń starych i poddanie ich renowacji; 

• przygotowanie podłoŜa: usunięcie starej piaszczystej nawierzchni bezpiecznej  

do projektowanego poziomu, wyrównanie i wyprofilowanie podłoŜa w celu wykonania 

dalszych prac budowlanych w zakresie chodników i placów zabaw; 

• wykonanie obrzeŜy ograniczających chodniki; 

• wykonanie podbudów w zakresie chodników i placów zabaw; 

• dostarczenie i montaŜ urządzeń zabawowych i towarzyszących placu zabaw oraz montaŜ 

urządzeń po renowacji; 

• wykonanie nawierzchni pieszych i bezpiecznych (sztucznych); 

• renowacje fragmentu ogrodzenia placu zabaw od strony Parku Miejskiego; 

• wykonanie trawników i posadzenie roślin; 

 

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

7.1. Teren zabaw z wyposaŜeniem 

Na terenie zabaw planuje się przebudowę placu zabaw dla dzieci, polegającą na renowacji 

istniejących urządzeń zabawowych - demontaŜu i montaŜu w nowych miejscach 

zaproponowanych przez projektanta. Na placu projektuje się nawierzchnie syntetyczną 

wylewana bezpieczną typu Safeplay. Teren zabaw wyposaŜony będzie dodatkowo  

w urządzenie zabawowe typu przeplotnia. Dane techniczne dotyczące urządzeń istniejących 

i projektowanych w spisie danych technicznych urządzeń w załącznikach do niniejszego 

opracowania.  

 

Spis istniejących urządzeń zabawowych i towarzyszących: 

URZĄDZENIA ZABAWOWE ISTNIEJ ĄCE 
Nr urz ądzenia  Rodzaj urz ądzenia  Ilość (szt.)  

DT 1/A1 ZESTAW ZABAWOWY DAMA  1 
DT 2/A2 HUŚTAWKA RAMIENIOWA PODWÓJNA 1 

DT 3/A3 KARUZELA JAREK 1 
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DT 4/A4 BUJAK KONIK 1 
DT 5/A5 WALEC WĄSKI 1 
DT 6/A6 PRZEPLOTNIA KOŁOWA 1 
DT 7/A7 PORĘCZE SYMETRYCZNE 1 
DT 8/A8 ZJEśDśALNIA SCHODKOWA 1 
DT 9/A9 PIASKOWNICA MODUŁOWA 1 

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE ISTNIEJĄCE 
DT 11/Ł1 ŁAWKA Z OPARCIEM  6 
DT 12/K KOSZ NA ŚMIECI METALOWY 3 
DT 13/T REGULAMIN 1 

 

Spis projektowanych urządzeń zabawowych i towarzyszących: 

URZĄDZENIA ZABAWOWE PROJEKTOWANE 
Nr urz ądzenia  Rodzaj urz ądzenia  Ilość (szt.)  

DT 10/A10 PRZEPLOTNIA SUDETY  1 
URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWANE  

DT 14/Ł2 ŁAWKA Z OPARCIEM  2 
 

7.2. Komunikacja wewnętrzna – chodnik z kostki betonowej 

Projektuje się chodniki z kostki betonowej brukowej stanowiące przejścia na placu zabaw, 

łączące się z istniejącymi chodnikami. Jeden chodnik od strony północnej o szerokości 1,5m, 

rozszerzający się przy połączeniu z istniejącą kostką, drugi od strony południowej w strefie 

placu zabaw. Projektowane chodniki budowane są na starej nawierzchni piaszczystej 

bezpiecznej, dlatego nie przeprowadza się korytowania. 

 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej (124m 2): 

• kostka betonowa typu Holland 6cm 

• podsypka piaskowa 4cm 

• pospółka stabilizowana mechanicznie średnio 15cm  

(dodana do wymaganych rzędnych) 

 

Rodzaj nawierzchni: betonowa kostka brukowa typu Holland gr. 6cm, kolor szary. NaleŜy 

stosować bruk betonowy wg PN-EN 1338:2004 (U). Spoiny wypełnione piaskiem; 

Obramowanie nawierzchni: przy projektowanym chodniku od strony północnej obrzeŜa 

betonowe o wym. 8x30x100cm – kolor szary. Obramowanie nawierzchni na ławie betonowej. 

Przy projektowanym chodniku od strony południowej obrzeŜa betonowe o wym. 6x20x100cm 

– kolor szary. Obramowanie nawierzchni na ławie betonowej. 

Spadki nawierzchni: spadki zgodne z nawierzchnią bezpieczną placu zabaw.  
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W związku iŜ wszystkie nawierzchnie projektuje się w istniejących obramowaniach naleŜy 

dostosować spadki do istniejących uwarunkowań wysokościowych obramowań/obrzeŜy/ 

palisad istniejących. 

 

7.3. Komunikacja wewnętrzna – nawierzchnia syntetyczna bezpieczna 

Projektuje się bezpieczną nawierzchnię wylewaną syntetyczną typu Safeplay pod urządzenia 

zabawowe istniejące i projektowane. Grubość nawierzchni uzaleŜniona od wysokości 

maksymalnego upadku z danego urządzenia. 

 

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej bezpiecznej wy lewanej typu Safeplay (391m 2): 

Warstwy konstrukcyjne: 

a) warstwy ścieralne dla nawierzchni o grubości 4cm (108m2): 

• warstwa górna typu Safeplay gr. 1,5cm  

• granulat gumowy SBR gr. 2,5cm 

b) warstwy ścieralne dla nawierzchni 6cm (97,5m2): 

• warstwa górna typu Safeplay gr. 1,5cm  

• granulat gumowy SBR gr. 4,5cm 

c) warstwy ścieralne dla nawierzchni 8cm (185,5m2): 

• warstwa górna typu Safeplay gr. 1,5cm  

• granulat gumowy SBR gr. 6,5cm 

 

Podbudowa:  

• kruszywo łamane – tłuczeń gr. 20cm 

• kruszywo łamane – kliniec gr. 5cm 

 

Rodzaj nawierzchni: Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna typu Safeplay; 

Obramowanie nawierzchni: przy projektowanym chodniku od strony północnej obrzeŜa 

betonowe o wym. 8x30x100cm – kolor szary. Obramowanie nawierzchni na ławie betonowej. 

Przy projektowanym chodniku od strony południowej obrzeŜa betonowe o wym. 6x20x100cm 

– kolor szary. Obramowanie nawierzchni na ławie betonowej. 

Spadki nawierzchni: projektowane spadki min. 1%, dostosować do istniejących obramowań. 

W związku iŜ wszystkie nawierzchnie projektuje się w istniejących obramowaniach naleŜy 

dostosować spadki do istniejących uwarunkowań wysokościowych obramowań/obrzeŜy/ 

palisad istniejących. 
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7.4. Ogrodzenie - renowacja 

Projektuje się renowację fragmentu ogrodzenia terenu placu zabaw od strony istniejącego 

parku na długości 7 przęseł. NaleŜy oczyścić dokładnie ogrodzenie z rdzy i pomalować farbą 

aktywną 2 razy i farbą olejną 2 razy. Zachować istniejący kolor. 

 

8. ZIELEŃ 

W związku z nowym zagospodarowaniem terenu adaptuje się całą zieleń występującą  

na terenie opracowania, zaleca się jedynie zabiegi pielęgnacyjne typu odchwaszczanie  

na kwaterach zajmowanych przez zieleń okrywową i Ŝywopłotową i podsypanie korą 

sosnową zmieloną na grubość ok. 3cm (szczegółowe wytyczne w opracowaniu „Część 2. 

Inwentaryzacja zieleni istniejącej). Projektuje się pas zieleni Ŝywopłotowej o szer. 0,5m 

oddzielający plac zabaw od głównego placu z ławkami. W kwaterach dawniej zajmowanych 

przez urządzenia zabawowe projektuje się zieleń okrywową, pasującą kompozycyjnie  

do istniejącej zieleni. Zieleń zaprojektowana na terenie nie wymaga znacznych zabiegów 

pielęgnacyjnych, będzie ozdabiać plac zabaw przez cały okres wegetacyjny. Planuje się 

równieŜ renowację trawnika. W ramach prac budowlanych firma wykonawcza powinna 

zachowywać w jak najlepszym stanie zieleń adaptowaną. 

 

Dobór został przeprowadzony z uwzgl ędnieniem: 

• warunków siedliskowych; 

• sieci uzbrojenia terenu; 

• minimalizacji róŜnorodności gatunkowej, prostoty i jasności kompozycji, jednocześnie 

dobrano rośliny o duŜych walorach estetycznych: ozdobne z kwiatów, liści, trwałe oraz 

odporne na uszkodzenia i zranienia; 

• minimalizacji nakładów pielęgnacyjnych (nasadzenia jednogatunkowe w duŜych grupach, 

rośliny odporne na niesprzyjające warunki typu susza, deptanie, zanieczyszczenia); 

• istniejącej zieleni występującej na terenie opracowania; 

 

8.1. Renowacja trawników 

Renowacje trawnika przeprowadzić po wykonanych pracach budowlanych. W ramach prac 

budowlanych firma wykonawcza powinna zachowywać w jak najlepszym stanie istniejące 

trawniki i istniejące zagospodarowanie terenu! Wszystkie prace wykonywać bez udziału 

sprzętu cięŜkiego. 
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Renowacja: 

1. Niskie skoszenie powierzchni poddanej renowacji.  

2. Intensywna wertykulacja – wyczesanie obumarłych resztek i słabych roślin, nacinanie 

powierzchni gleby na głębokości 2cm. Miejsca na trawniku szczególnie zniszczone 

poddać napowietrzeniu wgłębnemu przy pomocy aeratora lub wideł amerykańskich 

nakłuwając na 10-15cm w 10cm odległościach i lekko podwaŜając. 

3. Wysiew nasion na spulchnioną i napowietrzona glebę. W zaleŜności od rozmiarów 

ubytków - wysiew od 1-3kg nasion na 1000m2. Wymieszanie nasion z glebą,  

a następnie przykrycie cienką warstwą (od 0,5-1cm) torfu, ziemi lub kompostu.  

Po zasiewie i przykryciu nasion - powierzchnię uwałować. Zabieg ten poprawi kontakt 

nasion z wilgocią glebową i zapobiegnie wywiewaniu nasion.  

4. NawoŜenie. Stosować nawóz wieloskładnikowy NPK – Azofoska, Polifoska (o zawartości 

azotu ok. 15%). 

 

8.2. Wykaz roślin projektowanych – dane techniczne  

NR 
NAZWA  

ŁACIŃSKA 
NAZWA  
POLSKA 

ROZSTAW 
WYSOKOŚĆ/ 
POJEMNIK 

ILOŚĆ 
(szt.) 

POW. 
(m²) 

KRZEWY śYWOPŁOTOWE 

Kz 
Cornus alba 
'Sibirica' 

dereń biały 
'Sibirica' 

1 rząd           
co 0,3m 

30-40cm/C2 25 4 

KRZEWY OKRYWOWE 

Ko1 
Syringa meyeri 
'Palibin' 

lilak Meyera 
'Palibin' 

2 rzędy         
co 0,7m 

30-40cm/C2 13 4 

Ko2 
Syringa meyeri 
'Palibin' 

lilak Meyera 
'Palibin' 

4 rzędy          
co 0,7m 

30-40cm/C2 29 9 

Ko3 Buddleja davidii budleja Dawida 
2 rzędy         
co 0,7m 

30-40cm/C2 28 10,5 

Ko4 
Symphoricarpos 
×chenaultii 
'Hancock' 

śnieguliczka 
Chenaulta 
'Hancock' 

4 rzędy          
co 0,7m 

30-40cm/C2 50 21 

RAZEM: 120 45 
 

8.3. Bilans zieleni projektowanej 

L.p. Zakres prac Ilość Jedn. 
1. krzewy Ŝywopłotowe 4 m2 
2. krzewy okrywowe  45 m2 
3. renowacja trawników 539 m2 
4. korowanie powierzchni gr. 5cm 49 m2 
5. korowanie powierzchni gr. 3cm 87 m2 
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8.4. Wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Uwagi ogólne 

Dostarczone sadzonki krzewów powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, 

na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór. 

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany.  

Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie 

roślin. Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, 

wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego, powinien on charakteryzować się: 

• wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu,  

• zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą, 

• dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak 

chorobowych), 

• materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowały i dostarczony 

w pojemnikach lub balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), 

z dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, 

wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia, 

• rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon 

wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony,             

ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą 

nastąpić w przypadku gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości 

wymaganej w specyfikacji roślin projektowanych.  

 

Wady niedopuszczalne 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• ślady Ŝerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

• martwica i pęknięcia kory, 

• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką. 
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8.5. Sadzenie roślin 

Terminy sadzenia 

Dla krzewów liściastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem 

sadzenia jest okres jesienny (od początku października do końca listopada). Dopuszczalny 

jest takŜe okres wczesnowiosenny, przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, od początku 

marca do końca kwietnia. Dla krzewów z pojemników moŜliwe jest sadzenie w terminie 

dowolnym, lecz nie w zamarznięte podłoŜe lub w upał (powinno odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych - pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni). Sadzenie naleŜy 

wstrzymać jeśli warunki powyŜsze są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się na 

przyjęciu i wzroście roślin.  

 

Technika sadzenia 

Dla krzewów Ŝywopłotowych – ręczna. 

Dla krzewów okrywowych – ręczna. 

 

Przygotowanie podło Ŝa 

a) krzewy Ŝywopłotowe 

Krzewy Ŝywopłotowe sadzimy w zaprawione rowy o szerokości 45cm.  

b) krzewy okrywowe 

Krzewy okrywowe sadzimy w doły o wymiarach 0,3m x 0,3m. 

 

Umiejscowienie ro ślin 

Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunku nr 2 „Plan sytuacyjno – wysokościowy. 

Rozmieszczenie urządzeń zabawowych z wymiarowaniem. Kolorystyka i grubość 

nawierzchni. Projekt zieleni”. 

 

Sadzenie krzewów li ściastych Ŝywopłotowych w rowy z zaprawianiem do połowy 

substratem torfowym lub kompostem 

• wykopujemy rowy pod krzewy liściaste Ŝywopłotowe o szerokości 45cm (ustalone 

wymiary rowów nie powinny powodować uszkodzeń bryły korzeniowej, zaginania  

i ściskania korzeni); 

• jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów; 

• umieszczamy krzewy liściaste Ŝywopłotowe w rowach; 

• przysypujemy krzewy liściaste Ŝywopłotowe ziemią rodzimą wymieszaną z substratem 

torfowym 2:1 do poziomu na jakim rosły w szkółce; 
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• dociskamy ziemię wokół krzewów liściastych Ŝywopłotowych, tak by nie uszkodzić 

systemu korzeniowego; 

• podlewamy krzewy liściaste Ŝywopłotowe zaraz po posadzeniu; 

 

Sadzenie krzewów okrywowych w grunt rodzimy w doły z zaprawianiem do połowy 

substratem torfowym lub kompostem 

• wykopujemy doły pod krzewy 2 razy głębsze i szersze niŜ kontener, w którym znajduje się 

roślina (dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości, by nie spowodować uszkodzenia 

bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni), 

• jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów, 

• umieszczamy krzewy z bryłą korzeniową w dołkach, 

• przysypujemy krzewy ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:1 do poziomu 

na jakim rosły w szkółce,  

• dociskamy ziemię wokół krzewów tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego,  

• po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, naleŜy 

ziemię wokół krzewów wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół krzewu – misę, 

• podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu. 

 

8.6. Wykończenie terenu pod nasadzeniami 

Wykończenie terenu przez wykorowanie całych kwater, na których rosną projektowane 

krzewy Ŝywopłotowe i okrywowe – warstwą 5cm, istniejące krzewy – 3cm. 

Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. 

Kora powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion 

chwastów i zarodników grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny. 

Przed wysypaniem kory substrat zwilŜyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej 

wilgotności. Warstwa kory zapobiegać ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów. 

 

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

• Nawierzchnia z kostki betonowej istniejąca: 245m2 

• Nawierzchnia z kostki betonowej projektowana: 124m2 

• Nawierzchnia bezpieczna wylewana syntetyczna typu Safeplay: 391m2 

• Zieleń istniejąca: 87m2 

• Zieleń projektowana: 49m2 

• Trawniki: 539m2 

RAZEM: 1435m 2 
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10. INNE INFORMACJE O TERENIE I INWESTYCJI 

10.1. Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

10.2. Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega 

wpływom eksploatacji górniczej. 

10.3. Brak zagroŜeń  dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników  projektowanych 

obiektów budowlanych. 

 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Przebudowa placu zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku na części działki ew. nr 48, obręb 7, 

gm. Serock obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej wylewanej i chodników  

z kostki betonowej, renowację, demontaŜ i montaŜ w miejscach wyznaczonych przez 

projektanta istniejących urządzeń zabawowych i montaŜ projektowanego urządzenia 

zabawowego i ławek z oparciem. 

 

Zakres robót (dotyczących budowy i wyposaŜenia terenu placu zabaw w Serocku): 

• roboty porządkowe; 

• demontaŜ urządzeń starych i poddanie ich renowacji; 

• przygotowanie podłoŜa: usunięcie starej piaszczystej nawierzchni bezpiecznej do 

projektowanego poziomu, wyrównanie i wyprofilowanie podłoŜa w celu wykonania 

dalszych prac budowlanych w zakresie chodników i placów zabaw; 

• wykonanie obrzeŜy ograniczających chodniki; 

• wykonanie podbudów w zakresie chodników i placów zabaw; 

• dostarczenie i montaŜ urządzeń zabawowych i towarzyszących placu zabaw oraz montaŜ 

urządzeń po renowacji; 

• wykonanie nawierzchni pieszych i bezpiecznych (sztucznych); 

• renowacje fragmentu ogrodzenia placu zabaw od strony Parku; 

• wykonanie trawników i posadzenie roślin; 

 

Podczas realizacji obiektów nie przewiduje się wystąpienia robót i sytuacji niebezpiecznych 

wymienionych w paragrafie 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

poz. 1126). 

Ze względu na wykonywanie prac w obrębie terenu publicznego (placu zabaw) naleŜy 

zwrócić zwiększoną uwagę na obecność dzieci, które są szczególnie podatne na zagroŜenia 

wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 
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Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma właściwe przygotowanie placu budowy, 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnych przepisach, ujętych w projekcie 

zagospodarowania placu budowy. 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz elementy, maszyny i urządzenia muszą 

posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania  

w budownictwie. 

Wszystkie urządzenia zabawowe i sprawnościowe powinny posiadać aktualne certyfikaty 

bezpieczeństwa i warunki gwarancji oraz spełniać wymogi obowiązujących norm polskich  

i europejskich w zakresie urządzeń zabawowych i placów zabaw. 

Wszystkie materiały uŜyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne oraz posiadać 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Opracował: 

 tech. Wojciech Lech Plesiewicz nr upr. St-330/84 

 

 

 mgr inŜ. architekt krajobrazu Anna Kanclerz 










































































