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OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że dokumentacja projektowa pn.
„Wykonanie projektu posadowienia 7 szt. stelaży na zasady użytkowania placów zabaw zlokalizowanych na terenie parków i
skwerów Dzielnicy Ochota”, na części działek ewidencyjnych: 31 ob. 2-01-05, 59/13 ob. 2-03-12, 34 ob. 2-01-01, 36 ob. 203-15 (lokalizacje: Zieleniec Wielkopolski, Park Szczęśliwicki, Skwer Grotowskiego, Park Malickiego)
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i posiada stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny z
właściwymi przepisami, a w szczególności:
- Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w spawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi warunkami
technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Architektura - Projektant
mgr inż. arch. Leszek Piskowski

St-41/80
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie posadowienia 7 szt. stelaży na zasady użytkowania placów zabaw (tablice
regulaminowe), zlokalizowanych na terenie parków i skwerów Dzielnicy Ochota.

2. PODSTAWA WYKONANIA INFORMACJI BIOZ

- Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa a pracownią projektową POROST MR Sp. z o. o.;
- mapy do celów projektowych, skala 1:500
- Wytyczne Inwestora;
- Wizja lokalna i materiał własny;
- Aktualne przepisy i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie wszelkich robót montażowych tablic regulaminowych, zgodnie z
obowiązującymi normami, przepisami i wymogami, w tym między innymi:
• rozbiórka fragmentu nawierzchni bezpiecznej EPDM w lokalizacji Park im. Malickiego
• montaż stelaży we wskazanych lokalizacjach,
• uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji Park im. Malickiego
• zasianie trawy wokół pozostałych stelaży
• uprzątnięcie terenu.
Ich charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dla zatrudnionych na budowie
pracowników.
Plan BIOZ należy sporządzić w przypadku prowadzenia robót budowlanych trwających powyżej 30 dni roboczych i
jednoczesnym zatrudnieniu minimum 20 pracowników lub pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500
osobodni, a także w przypadku robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, należy do obowiązków
Kierownika Budowy.
Plan BIOZ powinien zostać opracowany przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektów i warunków
prowadzenia robót budowlanych.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. nr 47).

4. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ WYKONANIA

Prace budowlane powinny być wykonywane w kolejności:
• rozbiórka fragmentu nawierzchni bezpiecznej EPDM w lokalizacji Park im. Malickiego
• montaż stelaży we wskazanych lokalizacjach,
• uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji Park im. Malickiego
• uprzątnięcie terenu.
Podana kolejność jest orientacyjna, gdyż niektóre prace należy wykonywać równolegle.

5. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W obszarze objętym pracami mogą wystąpić zagrożenia podczas wykonywania prac, do których należy zaliczyć przede
wszystkim:
- nieznane, obce obiekty, które mogą znaleźć się pod ziemią,
- prace ziemne, wykopy i korytowania wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego i środków transportu,
W czasie prowadzonych prac rozbiórkowych, a następnie budowlanych i montażowych w projektowanym zamierzeniu
budowlanym, przewiduje się występowanie ogólnych uciążliwości i zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Należy zwrócić szczególną uwagę na mogące wystąpić zagrożenia związane z prowadzeniem wymienionych poniżej
rodzajów robót budowlano- montażowych:
• roboty ziemne
• roboty betoniarskie
Pracownicy zatrudnieni do prac muszą zostać przeszkoleni w sposób adekwatny do rodzaju wykonywanego zajęcia. Nie
wolno narażać pracowników na ponadnormatywne drgania i należy zadbać o to, aby mieli odpowiednio zabezpieczony słuch
i oczy.
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6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Całość robót należy wykonać z przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych z dn. 6.02 2003r Dz. U.47 poz. 401; Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 6.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003r.
nr 169, poz. 1650; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.04.2004r. Dz. U. nr 71, poz. 649
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzić następujące szkolenia pracowników w zakresie BHP:
• szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
• instruktaż ogólny związany z przepisami BHP
• instruktaż stanowiskowy
• zapoznanie pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej.
Potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń przez każdego pracownika powinno znaleźć się w aktach budowy. Ponadto, należy
prowadzić księgę szkoleń ewidencjonującą wykonanie szkoleń podstawowych, dodatkowych i uzupełniających, a także
zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.
Należy również opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych
prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką wyznaczonego pracownika administracyjnego i dostępne
do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy. Informacja o tym, kto opiekuje się dokumentami
powinna zostać opublikowana na tablicy ogłoszeń.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i
zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz
instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w
zakresie BHP i Ppoż. oraz innych szczegółowych obowiązujących na terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni:
- znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach,
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się
do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
- dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy,
- stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej i odzieży
ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,
- niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie o grożącym niebezpieczeństwie,
- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odbycie szkoleń i
instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten
dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.

7. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót. Prace
rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.
Należy przestrzegać określonej kolejności robót. Prace prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy
posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Należy wyznaczyć i
oznakować wewnątrz placu rozbiórki stref niebezpiecznych wokół rozbieranych obiektów z zakazem wstępu do nich osób
innych niż zatrudnione bezpośrednio przy rozbiórce danego obiektu.
Ze względu na charakter robót zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed przystąpieniem do rozbiórki należy sporządzić
plan BIOZ.
Zadania o większym stopniu komplikacji i bardziej złożonym przebiegu realizacji powinny mieć przygotowany projekt
organizacji montażu dla całości zamierzenia budowlanego lub odpowiedniej jego części. Roboty będą wykonane zgodnie z
jego zapisami. Zakres opracowania projektu powinien być dostosowany do rodzaju, wielkości i stopnia złożoności,
zapewniając prawidłową realizację robót oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Drogi ewakuacyjne powinny być
prawidłowo utrzymane, a pracownicy mieć zapewnioną możliwość bezpiecznej ewakuacji. W całym okresie realizacji prace
powinny być organizowane i prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym
zakresie.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:
 zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych,
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wyznaczyć działki składowe do składowania materiałów i elementów konstrukcyjnych. Teren do składowania
powinien być wyrównany, utwardzony, odwodniony i oświetlony.
 zapewnić pracownikom budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne,
 wyposażyć pracowników w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.
Prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia. W czasie realizacji robót należy ustanowić bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na
stanowiskach pracy. Jeśli roboty wykonywane są jednocześnie przez różnych wykonawców, należy wyznaczyć koordynatora
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie pracowników.
Na czas wykonywania robót ziemnych należy ogrodzić miejsca niebezpieczne i umieścić napisy ostrzegawcze.
Wykopy powinny być wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub obudowane, z wysuniętą górną krawędzią obudowy
15 cm ponad teren. W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi wykopu należy wykonać spadki umożliwiające
odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien być składowany poza linią naturalnego odłamu gruntu.
Należy kontrolować zawartość substancji ropopochodnych w powietrzu i w wykopie.
Stanowiska spawalnicze powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
Nie wolno prowadzić montażu przy złej widoczności, we mgle, w nocy (jeżeli stanowiska pracy nie są odpowiednio
oświetlone) oraz przy prędkości wiatru powyżej 10m/s. Oświetlenie przy stanowiskach montażowych powinno być tak
umieszczone, aby zapewniało równomierne światło, bez ostrych cieni i olśnień pracowników.
Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, tj.
podesty robocze z balustradami ochronnymi lub środki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczeństwa z linką
bezpieczeństwa mocowaną do stałego elementu konstrukcji.
W czasie wykonywania robót antykorozyjnych wykorzystujących materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne należy:
 usunąć otwarte źródła ognia na odległość minimum 30 m od rejonu wykonywania robót,
 używać narzędzi z materiałów nieiskrzących.
Należy stosować się do uwag zawartych w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Stanowiska pracy muszą być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy.
W dostępnym miejscu powinna być również powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonów:
 pogotowia ratunkowego
999
 straży pożarnej
998
 policji
997

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62)
Opracowanie:
mgr inż. arch. Leszek Piskowski
St-41/80
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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B. OPIS TECHNICZNY
1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie montażu stelaży z zasadami użytkowania placów zabaw w 7 lokalizacjach,
znajdujących się w Dzielnicy Ochota.
1.2. Lokalizacje
Tereny opracowania znajdują się w Warszawie, na terenie dzielnicy Ochota, w następujących lokalizacjach:
1. Zieleniec Wielkopolski – dzieci młodsze cz. dz. ew. nr 31 ob. 2-01-05
2. Zieleniec Wielkopolski – dzieci starsze cz. dz. ew. nr 31 ob. 2-01-05
3. Park Szczęśliwicki (przy ul. Drawskiej) cz. dz. ew. nr 59/13 ob. 2-03-12
4. Park Szczęśliwicki – dzieci starsze cz. dz. ew. nr 59/13 ob. 2-03-12
5. Park Szczęśliwicki - dzieci młodsze cz. dz. ew. nr 59/13 ob. 2-03-12
6. Skwer im. A Grotowskiego dz. ew. nr 34 ob. 2-01-01
7. Park im. Malickiego cz.dz. ew.nr 36 ob. 2-03-15

Ryc.1. Lokalizacja placów zabaw na Zieleńcu
Wielkopolskim. Kropka czerwona – dzieci starsze, kropka
niebieska – dzieci młodsze

Ryc.2. Lokalizacja placu zabaw na Skwerze Grotowskiego.

Ryc.3. Lokalizacja placów zabaw w Parku Szczęśliwickim
Ryc.4. Lokalizacja placów zabaw w Parku im. Malickiego
(kropka pomarańczowa- od ul. Drawskiej, kropka niebieskaplac zabaw dla dzieci starszych, kropka czerwona-plac
zabaw dla dzieci młodszych)
Źródło map: mapa.um.warszawa.pl
1.3. Podstawa opracowania
Inwestorem jest:
Miasto st. Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Reprezentowane przez:
URZĄD DZIELNICY OCHOTA
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa
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Materiałami wyjściowymi do sporządzenia projektu były:
- Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa a pracownią projektową POROST MR Sp. z o. o.;
- mapa do celów projektowych, skala 1:500
- Wytyczne Inwestora;
- Wizja lokalna i materiał własny;
- Aktualne przepisy i normy
1.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji w postaci projektu budowlano-wykonawczego, obejmującego następujący
zakres prac:
- rozbiórka fragmentu nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji Park im. Malickiego;
- montaż stelaży na gruncie, a w lokalizacji Park im. Malickiego na nawierzchni wylewanej EPDM,
- uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji Park im. Malickiego
UWAGA. Inwestor dysponuje stelażami. Przedmiot zamówienia przewiduje tylko transport i montaż.
1.5. Zalecenia ogólne
Certyfikaty i atesty.
Wszystkie materiały, instalowane elementy małej architektury i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prace budowlane.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną obowiązującymi normami,
wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robót. Prace te mogą być wykonywane tylko na
obszarze objętym Inwestycją, a po zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.
Projektowane zagospodarowanie terenu powinno być wyznaczone geodezyjnie.
2.

STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2.1.1. Zieleniec Wielkopolski
Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.1.2. Skwer Grotowskiego
Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.1.3. Park Szczęśliwicki
Park Szczęśliwicki objęty jest Uchwałą nr LXIII/1731/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Plac zabaw od ul. Drawskiej mieści się w jednostce Z 2.1. ZP, zaś plac zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych w Z
1.1. ZP. Dla obu jednostek ZP - zieleni urządzonej ustalono następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, zieleń parkowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza i rowerowa, usługi z zakresu gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku
i kultury w formie: pawilonów parkowych, o których formie architektonicznej i miejscach sytuowania mowa w §10 ust. 10 oraz
urządzeń i obiektów terenowych lub obiektów małej architektury; przy czym powierzchnia zajęta przez funkcje usługowe nie
może przekraczać 5% powierzchni terenu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
Ponadto Uchwała określa, że na terenach ZP należy uwzględniać działania funkcjonalne i przestrzenne mające na celu
podwyższenie standardów kształtowania i utrzymania zieleni oraz elementów wyposażenia przestrzeni parkoworekreacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony terenów parkowych oraz ułatwienia utrzymania terenów zieleni.
2.1.4. Park i. Malickiego
Teren opracowania został ujęty w Uchwale nr LVII/1710/2009 z 18 czerwca 2009r. dot. obszaru Rakowca jako fragment
obszaru oznaczony symbolem B2 i jednostką o nazwie B2.1ZP PARK.
Ustala się przeznaczenie terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolem ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, park miejski;
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2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury w formie urządzeń i obiektów
terenowych oraz obiektów małej architektury, przy czym powierzchnia zajęta przez te urządzenia i obiekty nie może
przekraczać 30% powierzchni terenu, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 3;
3) w szczególności dopuszcza się zachowanie i lokalizację: placów zabaw dla dzieci i ogrodów jordanowskich, placów
rekreacyjnych, boisk i placów sportowych, kortów, amfiteatrów;
Montaż stelaży z zasadami użytkowania placów zabaw jest zgodny z zapisami Miejscowych Planów
Zagospodarowania.
2.2. Ochrona konserwatorska
2.2.1. Zieleniec Wielkopolski
Zieleniec Wielkopolski wpisany jest do rejestru zabytków. Wpis nr 1237 z dnia 12.12.1983 r.
2.2.2. Skwer Grotowskiego
Skwer Grotowskiego wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 233/2 z dnia 17.03.2009 r. jako część historycznego
układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Szpitala Dzieciątka Jezus.
2.2.3. Park Szczęśliwicki
Nie dotyczy
2.2.4. Park i. Malickiego
Nie dotyczy
2.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Zieleniec Wielkopolski- plac zabaw dla dzieci
młodszych. Stelaż znajdzie się po lewej stronie od wejścia

Fot.2. Zieleniec Wielkopolski- plac zabaw dla dzieci
starszych. Stelaż znajdzie się przy ogrodzeniu, na prawo od
latarni.

Fot.3. Skwer Grotowskiego. Stelaż znajdzie się po prawej
stronie od wejścia, przy istniejącej ławce.

Fot.4. Park Szczęśliwicki- plac zabaw od ul. Drawskiej.
Stelaż znajdzie się po lewej stronie od wejścia.
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Fot.6. Park Szczęśliwicki- plac zabaw dla dzieci starszych.
Stelaż znajdzie się w terenie zieleni, w części północnej
placu zabaw.

Fot.5. Park Szczęśliwicki- plac zabaw dla dzieci młodszych.
Stelaż znajdzie się w terenie zieleni, na prawo od bramki
wejściowej, zlokalizowanej w części północnej placu zabaw.

Fot.7. Park im. Malickiego. Stelaż znajdzie się wewnątrz
placu zabaw, na nawierzchni poliuteranowej wylewanej, przy
bramce zlokalizowanej od południa.
Źródło zdjęć: materiał własny
2.4. Rozbiórki
Pod stelaż z regulaminem, zlokalizowanym w Parku im. Malickiego, planuje się częściową rozbiórkę w zakresie istniejącej
nawierzchni bezpiecznej. Przewidziano rozbiórkę o powierzchni 1,5m2.
Prace rozbiórkowe będą realizowane ręcznie i mechanicznie - z wykorzystaniem koparek. Całość wymaganych robót należy
wykonać z przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami.
Zatrudnieni przy demontażu pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz odpowiednio
poinstruowani.
3. PROJEKTOWANE STELAŻE
Poniżej przedstawiono lokalizację projektowanych stelaży na ortofotomapie:

19

Wykonanie projektu posadowienia 7 szt. stelaży na zasady użytkowania placów zabaw
zlokalizowanych na terenie parków i skwerów Dzielnicy Ochota

Ryc.5. Zieleniec Wielkopolski, dzieci młodsze

Ryc.6. Zieleniec Wielkopolski, dzieci starsze

Ryc.7. Skwer Grotowskiego

Ryc.8. Park Szczęśliwicki. Plac zabaw od ul. Drawskiej

Ryc.9. Park Szczęśliwicki. Kropka północna- lokalizacja
stelaża placu zabaw dla dzieci starszych, kropka
południowa- lokalizacja stelaża placu zabaw dla dzieci
młodszych

Ryc.10. Park im. Malickiego

Źródło map: mapa.um.warszawa.pl
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3.1. Wygląd i fundamentowanie stelaża

Ryc.11. Wygląd stelaża

Ryc.12. Wymiary urządzenia oraz sposób
fundamentowania.

Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø48,3x2,9mm, Ø30x2mm oraz pręta Ø16mm. Tablica wykonana z blachy
700x495x2mm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym, w kolorze zielonym. W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.
Urządzenie posiada oświadczenie producenta o zgodności wykonania z normami bezpieczeństwa.
UWAGA. Inwestor dysponuje stelażami. Przedmiot zamówienia przewiduje tylko transport i montaż.
3.2. Nawierzchnie
Stelaże będą fundamentowanie w gruncie (w terenach zieleni). W lokalizacji Park im. Malickiego należy uzupełnić
nawierzchnię wylewaną EPDM o powierzchni 1,5m2.
Warstwy nawierzchni wykonać następująco:
warstwa górna EPDM - 1,5 cm
granulat gumowy - 3 cm
warstwa klińca - 4 cm
warstwa tłucznia - 16 cm
warstwa piasku - 10 cm
Nawierzchnię wylewaną należy zlicować z nawierzchnią istniejącą. Zastosować warstwę górną wylewaną w kolorze
zielonym. Należy dążyć do zachowania spójności kolorystyki.
4.

UWAGI
•
•
•

Po montażu tablic teren objęty pracami należy obsiać trawą, w przypadku placu zabaw w Parku im. Malickiego
należy wykonać nawierzchnię bezpieczną wylewaną.
Teren opracowania znajduje się poza granicami terenu górniczego.
Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz nie wpływa negatywnie na higienę i zdrowie użytkowników
projektowanych obiektów.
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