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Usługi Projektowe i Kosztorysy Budowlane – Krzysztof Jabłoński 
19-200 Grajewo, Osiedle Młodych 28 

NIP 719-105-27-37,      REGON 200410476,       tel. 600871883,      e-mail jakrzych1@wp.pl 
 

OPIS TECHNICZNY 
DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 
na części działki  nr 1543 położonej  w  Szczuczynie przy ulicy Sienkiewicza. 

 

1. INWESTOR: 

Gmina Szczuczyn, 

19-230 Szczuczyn,  

Plac Tysiąclecia 23    
 

2. ADRES INWESTYCJI: 

Szczuczyn, część działki nr 1543, w sąsiedztwie ulicy Sienkiewicza.  

 

3. PODSTAWA  OPRACOWANIA: 

- zlecenie inwestora, 

- umowa pomiędzy Inwestorem, a Jednostka Projektową 

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementów małej architektury. 

- obowiązujące przepisy i normy, 

- mapa zasadnicza w skali 1:500, 

Projektowany zakres robót na podstawie PRAWA BUDOWLANEGO USTAWA Z DNIA 7 

LIPCA 1994r. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 art. 29 ust.1 pkt.1-12 nie wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu, wykonanie ścieżki z kostki 

betonowej, uformowanie nawierzchni trawiastej wraz z montażem urządzeń i 

wykonaniem ogrodzenia. Zakresem opracowania objęto powierzchnie części działki nr 

1543 w Szczuczynie. 

W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę należy usunąć wszelkie 

zbędne przedmioty i oczyścić teren. Ponadto dokonać dokładnej penetracji całego terenu 

i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń. Następnie 

należy wykonać niwelację terenu w celu uzyskania terenu płaskiego, zdjąć mechanicznie 

warstwę ziemi humus oraz wykonać korytowanie pod nawierzchnię komunikacyjną z 

kostki betonowej i trawiastą z nasadzeniami roślinności. 
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4.1 OGRODZENIE: 

Projekt budowlany zagospodarowania terenu zakłada wykonanie ogrodzenie (typ 

OG – 2000) z przęseł z kształtowników zamkniętych o wymiarach 2,10 m x 0,50 m x 1,10 

m. Konstrukcja – stal malowana proszkowo, kolor zielony.  

 
Projekt przewiduje również montaż dwóch furtek wejściowych ( typ OG – 2001) na plac 

zabaw. Wymiary furtek 1,05 m x 0,50 m x 1,10 m (dł. x. szer. x wys.). Konstrukcja – stal 

malowana proszkowo.  

Ogrodzenie montować w gruncie za pomocą stóp betonowych.  

 
 

4.2 WYPOSAŻENIE TERENU ZAGOSPODAROWANIA: 

Projekt budowlany zagospodarowania terenu zakłada montaż następujących urządzeń: 

 Piaskownica sześcioboczna – szt. 1, (GT-0034/6) 

- wymiary zestawu, dł. x szer: 3,15 x 2,70 m 

- wymiary strefy bezpieczeństwa, dł. x szer.: 6,15 x 6,15 m, 



 4 

- konstrukcja z belek o przekroju okrągłym i śr. min. 80 mm, impregnowanych 

ciśnieniowo. Belki zakończone zaokrągleniem. Siedzisko wykonane z desek.  Kolor belek 

– sosna. 

 

 Ławka z oparciem – szt. 4, (BK-0030) 

- wymiary: 1,70 x 0,60 m, wysokość siedziska: 0,40 m, wysokość całkowita: 0,80 m,  

- konstrukcja ławki materiał stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo, siedzisko 

oraz oparcie wykonane z desek, montowana bezpośrednio w gruncie. 

 
 Kosz na śmieci metalowy z daszkiem – szt. 2 (BK-0038/1) 

- wymiary – średnica 0,30m, pojemność – 30 l – 40 l, wysokość 1,0 m. konstrukcja 

stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo zakotwiona w gruncie. Kosz pozbawiony 

ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. 
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 Huśtawka wahadłowa – 1 szt. (siedzisko proste +”pampers”) (GT-1804) 
 
- wymiary huśtawki podwójnej: 3,55 x 2,05 m 

- wymiary strefy bezpieczeństwa podwójnej: 3,00 x 8,00 m 

- wysokość: 2,35 m  wysokość swobodnego upadku: 1,35 m, materiał belka pozioma i 

słupy wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo zakotwione w kotwach 

ocynkowanych w masie betonowej C16/20. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, 

siedziska z tworzywa, jedno siedzisko typ PAMPERS z łańcuszkiem zabezpieczającym. 

Łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej 

 

 Słonik sprężynowiec – szt.1 (SP-2005) 

- wymiary: 0,85 x 0,25 m 

- średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m 

- wysokość: 0,55 m,  

- korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE, uchwyty na dłonie wykonane z tworzywa 

wysokoudarowego z szerokim zakończeniem, siedziska ze sklejki antypoślizgowej. 

Sprężyna malowana proszkowo. Posadowienie w gruncie za pomocą prefabrykowanego 

betonowego fundamentu.  

 

 Kwiat sprężynowiec – szt.1 (SP-0111) 

- wymiary: 1, 10 x 1, 10 m 

- średnica strefy bezpieczeństwa: 3, 50 m 
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 - korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE, uchwyty na dłonie wykonane z tworzywa 

wysokoudarowego z szerokim zakończeniem, siedziska ze sklejki antypoślizgowej. 

Sprężyna malowana proszkowo. Posadowienie w gruncie za pomocą prefabrykowanego 

betonowego fundamentu. 

 

 Huśtawka wagowa - szt. 2 (koniki GT 1700, żyrafy GT 1703) 

- wymiary zestawu dł. x szer.:  3,05 x 0,15 m 

- wymiary strefy bezpieczeństwa dł. x szer.: 4,95 x 2,15 m 

- powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 9,50 m2 

- wysokość swobodnego upadku zestawu: 0,60 m 

- wysokość elementu: 1,0 – 1,10 m 

- ramię huśtawki z drewna klejonego śr. min. 100mm, połączone z osią obrotu za 

pomocą dwustronnych stalowych kształtowników malowanych proszkowo. Oś obrotu na 

czterech łożyskach kulkowych, stalowa noga zamontowana w gruncie za pomocą kotwy 

przy użyciu centralnej usytuowanego złącza gwintowego. Kotwy zabezpieczone przed 

korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Kolor belek – sosna. 
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 Stojak na rowery, 5 stanowisk (BK-0032/5) 

- wymiary: 2,40 x 0,40 m 

- wysokość: 0,45 m, 5 stanowisk, stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo. 

 

 Tablica regulaminu – szt. 1 (GT-0054) 

- wysokość: 1,90 m 

- wymiary tablicy: 70 x 50 cm,  

- Belki o przekroju okrągłym i średnicy 100mm wykonane z drewna klejonego lub 

bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed 

pękaniem, pleśnią itp. Daszek i tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej. Montaż na 

kotwach ocynkowanych. Belki w kolorze sosna.  
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 Zestaw zabawowy wielofunkcyjny Nicpoń C – kpl. 1 (GT-0300C)  

 

Zestaw składa się z następujących elementów: 

1. Wieża z dachem czterospadowym (GT-0001) - 1szt. 

2. Wieża z dachem dwuspadowym (GT-0002) - 1szt. 

3. Zjeżdżalnia (GT-0005) - 1szt. 

4. Schody (GT-0007) - 2szt. 

5. Pomost wysoki (GT-0008) - 3szt. 

6. Pomost średni (GT-0009) - 2szt. 

7. Wejście wspinaczkowe (GT-0011) - 1szt. 

8. Przeplotnia łukowa (GT-0017) - 1szt. 

9. Drabinka pozioma (GT-0019) - 1szt. 

10. Pomost wiszący z gumy (GT-0024) - 1szt. 

11. Przejście rurowe (GT-0030) - 1szt.Wymiary:  

 Wymiar zestawu [m] (dług. x szer. x wys.)  8,75 x 6,65 x 3,40 

 Wymiary strefy bezpieczeństwa [m]  10,00 x 11,25 

 Wysokość swobodnego upadku [m]  1,95 

 Obwód strefy bezpieczeństwa [m]  35,80 

 Powierzchnia strefy bezpieczeństwa [m2]  76,60 

 

Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane 

są z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami 

chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Słupy nośne oraz belki poziome 

połączone są ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, 

zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Słupy nośne i belki 

poziome zakończone są zaokrągleniem o promieniu 50 mm. Podesty o wymiarach 1.00 x 

1.00 m wykonane są z desek ryflowanych lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowane w 

pod frezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne. 

Schody wejściowe, zabiegowe wykonane są ze stalowej konstrukcji malowanej 

proszkowo. Stopnice trójkątne wykonane ze sklejki antypoślizgowej. Podparte belkami z 

drewna klejonego lub bezrdzeniowego o średnicy 100 mm, połączonych z nogą wieży 

prostopadle poprzez siodłowe zakończenie. 

Barierki oraz daszki wykonane są z płyt HDPE. 

Zjeżdżalnia - ślizg wykonany z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych 

proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1.10 m. 

Przeplotnia łukowa wykonana jest z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznym 

splotem stalowym. Liny połączone łącznikami wykonanymi z wysoko udarowego 
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tworzywa. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium. Liny 

zamontowane na stalowej ramie o łukowatym kształcie malowanej proszkowo. 

Pomost wiszący z gumy wykonany jest z pasa gumowego o szerokości 300 lub 600 mm 

wzmocnionego kordem ze splotu syntetycznego uniemożliwiającym rozerwanie. 

Wejście wspinaczkowe wykonane jest ze sklejki wodoodpornej pomalowanej wodo 

rozpuszczalnymi farbami akrylowymi. 

Dodatkowo wyposażone w uchwyty (kamienie) wspinaczkowe. W górnej części posiada 

znormalizowane otwory wejściowe. 

Elementy metalowe malowane proszkowo lub cynkowane lub wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

Sposób montażu: Montaż na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą 

stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego 

złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie. 

Kolor belek: Montaż na kotwach – belki w kolorze sosna  

 
 

 Ławostół – szt. 1 (GT-0051) 

- wymiary: 2,00 x 1,30 m 

- wysokość siedziska: 0,40 m  

- wysokość całkowita 0,85 m  

- Belki o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego lub 

bezrdzeniowego powlekanego preparatami chroniącymi przed pękaniem, pleśnią lub 

zwietrzeniem. Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej 

osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i 
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rozchwianiem. Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem. Montaż belek na 

kotwach, kolor belek – sosna.  

 

 

 Karuzela obrotowa HYZIO – 1 szt.  (KM-0003QA) 

- wymiary: średnica 1,55 m 

- strefa bezpieczeństwa – 5,55 m 

- wysokość – 0,85 m 

- ramiona karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo, talerz wykonany z 

blachy ryflowanej, siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej.   

 

 
4.3 ROBOTY OGRODNICZE 

 

Założono sadzenie materiału szkółkarskiego z bryłą korzeniową w doły 

zaprawiane ziemią żyzną. W celu polepsza warunków wzrostu roślin, należy starannie 

przygotować miejsce sadzenia, kontrolować podłoże w dołku – w razie potrzeby usuwać 

kamienie, gruz i inne przeszkody. Ziemia żyzna przeznaczona do zaprawy dołów 
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powinna być wymieszana z ziemią rodzimą znajdującą się w miejscu wysadzania rośliny. 

Po sadzeniu powierzchnię wokół roślin uformować w miskę, obficie podlać. Powierzchnie 

w miejscu nasadzeń zakryć warstwą przekompostowanej kory grubości od 5 do 8 cm. Po 

sadzeniu rośliny przyciąć w celu lepszego rozkrzewienia. Prace należy wykonywać 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Należy założyć trawniki (z dowiezieniem humusu) a skład mieszanki powinien być 

dostosowany do warunków miejskich m. in. odporny na suszę. Nasiona należy wysiewać 

na wilgotną glebę, przykryć warstwą ok. 5mm (przy użyciu wału z kolczatką). 

 

Proponuje się następujące rodzaje roślin: 

 Thuja  „Brabant” 16 szt. (100-120 cm), 

 Juniperus squamata „Meyeri” (Jałowiec łuskowy) - 6 szt. ( 50 - 60 cm) 

 Krzewy (7 szt.) 

– forsycja – 3 szt.(80-100 cm), 

- jaśmin – 2 szt. (60-80cm),  

- bez 2 szt.(80-100 cm) 

 

5. MATERIAŁY: 

Zastosowane drewno powinno być gładzone, a krawędzie zaokrąglone, ponadto 

impregnowane ciśnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5, 

zabezpieczone chemicznie na ryzyka obecności organizmów niszczących drewno. Słupki 

są mocowane na podstawach wykonanych ze stali ocynkowanej, a śruby i zakrętki są 

zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami. 

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną do stosowania na zewnątrz w formie 

chodników o szerokości 1,5 m. z kostki betonowej gr. 6 cm w dwóch kolorach zielony i 

żółty. Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z 

nawierzchnią trawiastą. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa 

naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.  

W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 2%. 

Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku 

wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem 

do Zamawiającego. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym 

normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo 

budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od 

zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań 

producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów 
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PZH, atestów i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy 

wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg. 

odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do 

projektu. 

 
6. WARUNKI WODNO – GRUNTOWE: 

 Teren działki jest płaski, a terenie przeznaczonym pod zabudowę małej 

architektury występują w dolnych warstwach piaski drobne. Do głębokości 1, 50m nie 

stwierdzono obecności wód gruntowych. 

 

7. WYPOSAŻENIE W INSTALACJĘ: 

Nie przewiduje się podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i do sieci 

elektrycznej. Zakłada się odwodnienie powierzchniowe nawierzchni na teren zieleni 

przez odpowiednie wykonanie spadków do ok. 2% oraz infiltrację. 
 

8. INFORMACJA O WARUNKACH W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

Teren planowanej inwestycji leży strefie wpisanej do rejestru WKOZ. 

Działka będąca przedmiotem zagospodarowania, na której projektowana jest mała 

architektura nie podlega wpływom działalności wyrobisk górniczych.  

 

9. INFORMACJA TECHNICZNA OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCA JEGO WPŁYW 

NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI. 

-  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 

-  zaopatrzenie w energie elektryczną – nie dotyczy 

- odpady stałe gromadzone będą do zaprojektowanych koszy na śmieci i opróżniane 

okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania, 

- do założonego programu użytkowego, nie występuje związana z użytkowaniem 

zagospodarowanego terenu emisja hałasu, wibracji i promieniowania. 

 
10. Zabezpieczenie ppoż. 

Hydrantów zewnętrznych nie projektuje się. 

 

11. Wyjścia ewakuacyjne. 

Zaprojektowano dwie furtki o szerokości 1,05 m. Słupy podtrzymujące furtki winny być 

wzmocnione.  

 

Uwaga: podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy 
wyposażenia z podaniem nazw oraz symboli stanowią wyłącznie przykład i mają na 
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celu jedynie określenie parametrów i cech przedmiotowych urządzeń. Dopuszcza 
się stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
określone w dokumentacji. 

 

Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką 
budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót.  

 

Sporządził: 

Krzysztof Jabłoński 

 

 


