
      Opis techniczny do projektu budowy placu zabaw w ramach  
projektu ukształtowania przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego 

w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej dz. 194, 192/2 
Inwestor: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica 

 
1. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie inwestora. 
1.2. Projekt budowlany zatwierdzony decyzją Starosty Strzeleckiego nr 317/16 z dnia 04.10.2016. 
1.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla obszaru gminy Leśnica w części dotyczącej 
sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka, 
1.4. Projekt zmian zatwierdzony decyzją Starosty Strzeleckiego nr 379/18 z dnia 20.09.2018 r. 
1.5. Pomiary w terenie, 
1.6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
1.7. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
 
2. Opis do projektu zagospodarowania terenu. 
Tematem opracowania jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw w ramach realizowanego 
projektu ukształtowania przestrzeni publicznej w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej w obrębie działek 
nr 194, 192/2 na obszarze o powierzchni 106,90 m² o nawierzchni piaszczystej gr. min. 30cm, 
który wyposażony będzie w: 
- zestaw zabawowy, 
- huśtawkę z dwoma siedziskami, 
- bujak pojedynczy, 
- bujak podwójny, 
- tablicę informacyjną, 
- kosz na odpadki komunalne, 
- ławki – 2szt – przekazane przez inwestora. 
Doboru urządzeń wraz z określeniem stref bezpieczeństwa dokonano w oparciu o urządzenia 
firmy Grupa HYDRO ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina. 
Wybrano urządzenia o konstrukcji z profili stalowych, cynkowanych i malowanych proszkowo. 
Boki oraz daszki urządzenia zabawowego wykonane z płyt HDPE, podesty ze sklejki 
wodoodpornej antypoślizgowej wyłożony blachą ze stali nierdzewnej, liny polipropylenowe z 
rdzeniem stalowym. 
Bujaki wykonane z płyt HDPE oraz metalu cynkowanego, malowanego proszkowo. 
Siedzisko huśtawki zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej. 
Huśtawka wyposażona w siedziska gumowe – jedno kubełkowe, drugie płaskie. 
 
Wykonawca placu zabaw przy przygotowaniu oferty jest zobowiązany w uzgodnieniu z 
Zamawiającym  dostarczyć urządzenia o parametrach tożsamych lub porównywalnych.  
 
Zakres planowanych robót: 
- wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty planowanych urządzeń, 
- wykonanie fundamentów pod planowane urządzenia, 
- kotwienie urządzeń w fundamentach za pomocą kotew stalowych ocynkowanych dostarczonych 
przez dostawcę wyposażenia, 
- usunięcie zbędnego gruntu, wyrównanie terenu z zachowaniem 30 cm pod warstwę piasku, 
- montaż ogrodzenia metalowego na cokole betonowym, 
- ułożenie warstwy piasku grubości 30 cm, 
- uzupełnienie darni. 
 
Urządzenia należy posadowić z zachowaniem stref bezpieczeństwa –wg instrukcji dostawcy 
urządzeń. Zaleca się kotwienie urządzeń w stopach fundamentowych o minimalnych wymiarach 




