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1. Oświadczenie projektantów 

 

Warszawa, dnia 05.06.2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

1. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (wg aktualnego stanu prawnego) Prawo Budowlane oświadczam, 

że projekt budowlany pt. „PROJEKT REMONTU PLACU ZABAW W PARKU KULTURY W POWSINIE”  został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

mgr inż.. arch. Paulina Suchenek-Descours nr upr. MA/074/10 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

 

 

 

mgr inż.. arch.  Rafał Sukiennik MA/027/10 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
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2. Oświadczenie projektantów 
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2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Achitektów 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane informacyjne dotyczące inwestycji 

Inwestor:   Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 

Zamawiający:   Park Kultury w Powsinie Jednostka budżetowa Miasta st. Warszawy 

z siedzibą przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa 

Obiekt:  Plac zabaw w Parku Kultury w Powsinie 

 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont placu zabaw polegający na zagospodarowaniu terenu wraz z  

wytyczeniem ciągów pieszych, miejsc odpoczynku, stref wejściowych, oraz uzupełnienia nawierzchni i nasadzeń w 

Parku Kultury w Powsinie. Zakresem opracowania objęto działkę nr ew. 4/3 obręb 1-12-10 przy ul. Maślaków 1, 

wydzieloną ogrodzeniem zgodnie z rysunkiem PZT. 

3. Podstawa opracowania. 

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 

- Obowiązujące przepisy i normy, 

- Warunki techniczne, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów. 

4. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

Teren przedmiotowego opracowania znajduje się w kompleksie Parku Kultury w Powsinie. Całość placu zabaw 

wydzielona jest od otaczającego terenu ogrodzeniem ażurowym z trzema bramami wejściowymi. Teren przedsięwzięcia 

jest zadrzewiony, głównie drzewami liściastymi, pokryty drobną roślinnością krzewiastą oraz trawami. Powierzchnia 

terenu nie jest jednorodna; jego cześć od strony wschodniej i południowej znajduje się niżej o ok 1m od części 

zachodniej. Różnica poziomów pokonywana jest przez skarpę, która znajduje się mniej więcej na środku 

przedmiotowego terenu. Na terenie brak obiektów kubaturowych poza wiatą zlokalizowaną w północno-zachodniej 

części działki. Alejki, elementy małej architektury oraz wyposażenie placu zabaw znajdują się w złym stanie 

technicznym i kwaifikują się do wymiany. Ogrodzenie ażurowe jest w dobrym stanie technicznym. Działka jest 

uzbrojona. Na jej terenie znajduje się latarnia oraz istalacja wodna służąca do zasilenia poidełka.   

5. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

Zagospodarowanie placu zabaw, będące przedmiotem niniejszego opracowania, wykonano na mapie do celów 

projektowych. Dojazd i dojście do placu zabaw nie ulegają zmianie. Na dziełce 4/3 zaprojektowano ekologiczną 

nawierzchnię bezpieczną ze zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych gr. 25 cm (HIC 2,7m) w strefach 

zabaw dla dzieci (strefy bezpieczeństwa). Na ścieżce komunikacyjnej projektuje się wymianę nawierzchni na nową z 

desek kompozytowych oraz z elastycznej nawierzchni przepuszczalnej z granulatu gumowego ze spoiwem na bazie 
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żywic poliuretanowych. Planuje się również rewitalizację zieleni na całym terenie inwestycji oraz wymianę elementów 

małej architektury i urządzeń do zabawy. 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu  

Podział na strefy funkcjonalne: 

- Strefa dla dzieci małych 

- Strefa dla dzieci średnich 

- Strefa dla dzieci starszych 

- Ogród zmysłów – wrażenia słuchowe i dotykowe  

- Ogród zmysłów – zapachy 

BILANS TERENU: 

- Powierzchnia działki inwestycyjnej: 3 921,50m2 

- Powierzchnia utwardzona: 2164m2 

 Ciągi i placyki z deski tarasowej kompozytowej    288m2 

 Strefa spotkań ze sceną                                                                      223m2 

       W tym: 

Ciąg z płyt granitowych                                                                       31m2 

Deska kompozytowa                                                                           192m2 

 Ciągi i placyki z kostki granitowej    387m2 

 Ciągi i górki z EPDM     193m2 

 Ławki betonowe                    68m2  

 Strefy bezpieczeństwa 

(pod urządzeniami na placu zabaw ze zrębków drewnianych) 922m2 

W tym: 

Zielona (dzieci starsze)– 349m2 

Czerwona (dzieci średnie)– 419m2 

Złoty (dzieci małe) -  154m2 

 Strefa do gry w klasy, gumę     83m2 
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Powierzchnia biologicznie czynna: 1735m2 

 Trawniki urządzone z rolki     362m2 

 Ecoraster   (50%)                                                                                 45m2 

 Zieleń swobodna (w tym zywa architektura)                1 350m2  

PBC – 44,24% 

7. Zakres prac:     

7.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

7.1.1. W ramach robót przygotowawczych i rozbiórkowych, należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić 

teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdują się krawężniki betonowe, które 

należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu 

wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących się na 

nim znajdować. Należy usunąć istniejące urządzenia, nawierzchnie oraz wiatę. 

7.1.2. Należy zdemontować istniejące wyposażenie placu zabaw. 

7.1.3. Należy zdemontować istniejace elementu małej architektury oraz oświetlenia 

7.1.4. Należy przenieść istniejącą rozdzielnicę terenową w okolice muru z gabionów (północno zachodnia część 

działki) 

7.1.5. Należy przeprowadzić wycinkę drzew zgodnie z projektem wykonawczym 

7.1.6. W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę o nr 3/4 obręb 1-12-10 należy wykonać niwelację 

terenu zgodnie z projektem architektonicznym.  W celu uzyskania terenu płaskiego, zdjąć humus oraz 

wykonać korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną bezspoinową, przepuszczalną EPDM, ekologiczną ze 

zrębków drewnianych, komunikacyjną  z desek kompozytowych, a także nawierzchnię trawiastą z 

nasadzeniami roślinnością.  

7.2.  Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy 

 Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz 

załączonymi rysunkami i/lub wytyczymi producenta. Wszystkie montowane urządzenia i elementy 

wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały 

wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 

kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby oraz firmy przeszkolone w tym 

celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.  

 Projekt remontu placu zabaw zakłada następujące elementy zestawów ćwiczeniowych  

i zabawowych (zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej dokumentacji – załącznik nr 1): 

1.Zestaw dla niepełnosprawnych 
2. Piaskownica 
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2a. Pokrowiec na piaskownicę 
3. Huśtawka 2x koszyczek i gniazdo 
3a. Huśtawka 2x ławeczka i gniazdo 
4. Karuzela dla maluchów 
5. Skoczek na sprężynie 
5a. Skoczek na sprężynie podwójny 
6. Zestaw dla dzieci małych 
7. Zjeżdzalnie  
8. Zestaw dla dzieci średnich 
9. Górki z EPDM 
10. Trampoliny terenowe 
11. Pająk - zestaw linowy 
12. Zjazd linowy 
13. Street workout 
 
Plac zabaw wyposażony zostanie również w elementy roślinne i małej architektury: 
14. Ogród zmysłów (wrażenia słuchowe i dotykowe) – 

a) dzwony typu chimes 
b) ksylofon 
c) bębny 

15. Siedziska terenowe wraz z ogrodzeniem 
16. Ławki 
17. Poidełko 
18. Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice info. 
19. Żywa architektura - formy przestrzenne z roślin 

 

 Charakterystyka urządzeń do zainstalowania na placu zabaw została zamieszczona w załączniku nr 1 do 

opisu technicznego. W celu dokonania dokładnych pomiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

szczegółowej wizji lokalnej oraz zapoznanie się ze szczegółowym przedmiotem zamówienia. Wykonawca 

stosując rozwiązania równoważne zobowiązany jest dostosować strefy bezpieczeństwa do wybranych przez 

siebie produktów w tym samym w razie konieczności zmodyfikowac zakres nawierzchni bezpiecznej ze 

zrębków drewnianych (wszelkie miany geometrii do akceptacji projektanta). Wszelkie zmiany funkcjonalne 

należy przedstawić projektantowi i zamawiającemu w celu uzyskania jego akceptacji. 

 Wszystkie urzadzenia i zestawy do zabawy dla dzieci muszą być spójne kolorystycznie i materiałowo, 

poszczególne elementy powtarzające się w zestawach np. daszki, konstrukcja , osłony śrub – wykonywać w 

tym samym kolorze i z podobnych materiałów. Inwestor preferuje kolorystykę stonowaną – ostateczny dobór 

kolorów nastąpi na etapie realizacji zamówienia. 

7.3. Wyposażenie placu zabaw w wymagane nawierzchnie 

7.3.1. Alejki i górki z nawierzchni bezpiecznej z epdm 

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 

1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów 

płaszczyzn. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.  

 Nawierzchnia bezspoinowa z EPDM gr 45 mm  

 3-warstwowa podbudowa mineralna  



ZGŁOSZENIE REMONTU PLACU ZABAW W PARKU KULTURY W POWSINIE 
 

 
DFF PROJEKT – JACAK FIUK 
Jaworowa 38, 05-830 Nadarzyn 
tel.: 601 43 27 34 
w w w . d f f p r o j e k t. p l 

 
13 

 

− kliniec kamienny frakcji 4-31,5mm gr. 5cm 

− Tłuczeń kamienny (31,5063mm) gr. 15 cm 

− Warstwa piasku odsączającego gr. 10 cm 

 Grunt rodzimy 

W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje się 

nawierzchnię bezpieczną grubości min. 4,5 cm dla wysokości upadku HIC 1,2 m (zgodnie z projektem), która jest 

nawierzchnią bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Składa się z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu 

SBR i górnej z granulatu EPDM. Nawierzchnia nie może wydzielać zapachów a granulat nie może się kruszyć. 

Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi także umożliwiać właściwe odprowadzenie wody. 

Przygotowanie podłoża – bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór podłoża, przed 

przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi się ściśle stosować do instrukcji producenta przy przygotowaniu 

podłoża, a także osoba kontrolująca podłoże, przed ostatecznym montażem nawierzchni bezpiecznej. Kolejność 

robót jest następująca: usunąć glebę na głębokość 30 cm plus grubość nawierzchni przeznaczonej do  montażu. W 

razie konieczności zamontować system odprowadzania wody z rury perforowanej PCV, który zapobiegnie 

wypieraniu zamontowanej nawierzchni. Kruszywo układać warstwami o grubości ok. 75 mm. Warstwy zagęścić 

zagęszczarką wibracyjną do stopnia Is=1. Sprawdzić wypoziomowanie  każdej warstwy i w razie potrzeby 

poprawić, nakładając kolejną warstwę. Po nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, 

poprawić miejsca nierówne odpowiednim materiałem np. drobnym żwirem i zagęścić. Podłoże nie może 

wykazywać odchylenia od poziomu większego niż 5 mm przy 3 m łacie. Na tak przygotowane podłoże można 

dokonywać układania warstw bezpiecznej nawierzchni stosując się do instrukcji producenta. Nawierzchnia 

bezpieczna - kolor ziemisty żółty (earth yellow). W alejkach z nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano trampoliny 

terenowe o średnicy 1,75 m i strefie bezpieczeństwa o średnicy 4,25m oraz górkę EPDM o średnicy 0,8 m, wys. 

45cm i strefie bezpieczenstwa 3,8m. Elementy wkomponowano w alejki z EPDM a wokół nich zaprojektowano 

okręgi o różnej średnicy malowane natryskowo farbami poliuretanowymi. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni elastycznej  

a) Atest Higieniczny PZH lub równoważny. 

b) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego  wykonane przez niezależne 

akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne wyszczególnionych zawartości metali 

ciężkich. 

c) Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię.  

d) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie 

wyspecyfikowanych wymagań technologicznych. 

e) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym 

zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. 
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Parametry poszczególnych warstw: 

Warstwa amortyzująca - Warstwa amortyzująca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz 

atestowanego granulatu SBR w zależności od typu nawierzchni o wielkości ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 

mm. Grubość warstwy zależy od parametru HIC dla danego urządzenia, pod którym jest ona montowana i zawiera 

się w przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartość popiołu max 50 %; Ciężar nasypowy ok. 500 

g/dm3 

Warstwa użytkowa - Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz 

atestowanego granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubość tej warstwy jest jednakowa na 

całej płaszczyźnie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych. 

Parametry warstwy użytkowej: Wytrzymałość na rozciąganie 0,83±0,11 MPa;  

Wydłużanie względne przy zerwaniu 78±16 %; Twardość 54±3 ˚ShA;  

a) Ścieralność 0,141±0,029 mm;  
b) Przyczepność międzywarstwowa > 0,5 Mpa;  
c) Wytrzymałość na rozdzieranie 171±35 N;  
d) Prędkość przesiąkania wodą 4600±800 mm/h; 
e)  Odporność na uderzenia 600±80 mm/h;  
f) Mrozoodporność < 0,1 %.  
g) Gęstość nasypowa 600 g/dm3 ± 30 g/dm3. 

 
Zawartość związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  poniżej o wartościach podanych  w mg/l: 

  

a) DOC - po 48 godzinach: ≤  7,5(Mg/l)  
b) łów (Pb):  < 0,005(Mg/l)  
c) kadm (Cd): < 0,0005(Mg/l)  
d) chrom (Cr): < 0,005(Mg/l)  
e) chrom VI (CrVI): < 0,008(Mg/l)  
f) rtęć (Hg): < 0,0002(Mg/l)  
g) cynk (Zn): ≤ 1,1(Mg/l)  
h) cyna (Sn): < 0,005(Mg/l)  

7.3.1. Nawierzchnia bezpieczna ze zrębków drewnianych 

Projektowana jest ekologiczna nawierzchnia w postaci zmiękczonych technologicznie wzdłuż włókien o frakcji 5-50 

mm zrębków drewnianych przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca upadki i chroniąca 

przed urazami. Nawierzchnia oczyszczona jest z zanieczyszczeń stałych i organicznych oraz barwiona za pomocą 

nietoksycznych naturalnych barwników. Jest to nawierzchnia w pełni przepuszczalna dla wody i łatwo dostępna 

zarówno dla wózków dziecięcych jak i inwalidzkich, a także przyjazna dla środowiska. Ze względów 

eksploatacyjnych nawierzchnię należy układać w korycie z warstwą odsączającą gr.10cm, najlepiej z kruszyw 

mineralnych. Zalecany naturalny kamień łupany o wymiarach 8/32 mm lub 16/32 mm. Nie stosować piasku ani 

żwiru. Ważne jest, aby warstwę drenażu równo rozłożyć. Na tak przygotowany drenaż wrzucić bezpośrednio 

bezpieczną nawierzchnię öcocolor i rozgrabić. Styk z trawą zabezpieczyć za pomocą obrzeża - palisady z SBR 

wys 40 cm. 
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7.3.2. Alejki głowne z desek kompozytowych typu Deck 

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz  w formie chodników o 

szerokości  min. 1,5 m.  Warstwę wykończeniową wykonać z desek kompozytowych dwustronnie ryflowanych typu 

DECK szer. ok 16 cm i gr. 2,5 cm. Nawierzchnię należy układać na legarach z tworzyw sztucznych (rozwiązanie 

systemowe wraz z deskami typu deck, klipsami montażowymi, etc.), układanych na podłożu nośnym np. 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. W tym celu należy wykonać koryto ograniczone obrzeżami 

betonowymi i ułożyć warstwy podbudowy zagęszczane mechanicznie: 

 Deska kompozytowa gr. 25x160mm 

 Legar systemowy gr. 30x50mm 

 kostka betonowa gr. 8 cm,  

 warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego warstwami do Is=1,00 gr. 5cm 

 geowłóknina 

 warstwa nośna z tłucznia 0/31,5 mm  zagęszczana mechanicznie warstwami – gr. 10cm 

 geowłóknina 

 warstwa odcinająca z piasku ubitego do ls=1,00 gr. 17 cm 

 grunt rodzimy 

W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny min. 0,5%. W miejscu gdzie 

nawierzhnia z desek kompozytowych wchodzi a skapę należy wykonać umocnioną skarpę.  

7.3.3. Nawierzchnia trawiasta  

a) Projektuje się wyłożenia części placu nawierzchnią trawiastą unikając zagłębień. Nawierzchnię trawiastą wykonać 

z rolki po uprzedniej wymianie podłoża. Podłoże wymienić na ziemię urodzajną wzbogaconą nawozem do 

trawników. Przed położenie  trawy nawierzchnię należy wyrównać i zwałować.  Darń układać w cegiełkę. Każdy 

fragment darni dociskać  do podłoża i jednocześnie ścisłe łączyć z sąsiadującym fragmentem. Szczególną uwagę 

zwracać na krawędzie darniowych prostokątów, które najszybciej przesychają. Darń na obrzeżach trawnika należy 

starannie zasypać ziemią. Trawnik z rolki po rozłożeniu docisnąć walcem i podlać rozproszonym strumieniem 

wody. Pielegnacja zgodnie z zaleceniami producenta. 

b) Trawniki i zieleń naruszone podczas wykonaywania nowych nawierzchni i po demontażu starych urządzeń i 

nawierzchni etc. należy uzupełnić humusem i odtworzyć po zakończeniu prac wysiewając trawę.   

7.3.1. Nawierzchnia z plytek wzmacniajacych typu Ekoraster wypełnionych trawą 

Pod strefą ogrodu muzycznego projektuje się nawierzchnię trawiastą umocnioną płytami typu Ecoraster: 

 grunt rodzimy 

wykorytować nawierzchnię i wytyczyć jej krawędź ze spadkiem ok. 1 - 1,5 % 
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 Podbudowa (warstwa nośna)  

nanieść tłuczeń lub żwir o ziarnistości 5/32 mm, 5/46 mm lub 8/16 mm i ubić go (walcem lub zagęszczarką). 

Warstwa podbudowy powinna mieć grubość ok.20 do 25 cm. Przy zazielenianiu zaleca się dodanie mieszanki 

kompostu, lawy lub innych minerałów poprawiających strukturę tej warstwy i magazynujących składniki 

pokarmowe. 

Ważne: przy zazielenianiu podbudowa lub warstwa nośna powinna spełniać funkcję drenażową, 

wymieszana z warstwą wierzchnią, kompostem lub lawą powinna mieć grubość min. 25 cm (tą głębokość 

osiągają korzenie trawy) 

 Warstwa wyrównująca 

Żwirek o ziarnistości 2/5 mm (3 cm) nanieść a nadmiar zebrać. 

Przy zazielenieniu mogą Państwo nanieść ok. 30% wysuszonej warstwy wierzchniej (zebranej ziemi) dla lepszego 

wzrostu trawy. 

 Płytki wzmacniajace typu Ecoraster 

płytki  ułożyć i zagęścić (zagęszczarką) 

 Wypełniene  

Zazielenienie: 

Kratki wypełnić mieszanką 70% piasku / 30% warstwy wierzchniej (zdjętej ziemi) / uzupełnić nawozami. Dodatek 

lawy, pumeksu itp. dodatkowo poprawia strukturę mieszanki.  

(Nawóz: 50g/qm np. Nitrophoska ). Na koniec wysiać trawę i obficie podlać. 

 

Wypełnienie powinno znajdować się ok. 0,5 do 1cm poniżej górnej krawędzi kratki. Grys / piasek / żwir: 

Kratki wypełnić odpowiednim materiałem. 

 

Proponowane mieszanki nasion na zazielenienie: 

20% Festuca rubra com Rodeo 

25% Festuca ruba Trich. Dawson 

20% Festuca arundinacea Mustang 

15% Lolium perenne Langa 

20% Poa pratensis Cynthia 
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7.3.2. Nawierzchnia z kostki granitowej  

Wokół ławek projektuje się nawierzchnie z kostki granitowej przy EPDM w kształcie okręgów w odcieniach szarości 

zgodnie z projektem wykonawczym przy wejściach w formie niereularnych placyków.  Nawierzchnie należy układać 

na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie: 

 kostka granitowa gr. 7/9 cm,  

 warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego warstwami do Is=1,00 gr. 5cm 

 geowłóknina 

 warstwa nośna z tłucznia 0/31,5 mm  zagęszczana mechanicznie warstwami – gr. 10cm 

 geowłóknina 

 warstwa odcinająca z piasku ubitego do ls=1,00 gr. 17 cm 

 grunt rodzimy 

7.3.1. Nawierzchnia z płyt betonowych  

W prawym dolnym narożniku działku w celu odizolowania się od sąsiada zaprojektowno ogrodzenie z cegły pełnej. 

Przed murem zaproponowano nawierzchnię z płyt chodnikowych 50x50x7cm, które mogą służyć do rysowania 

kredą. 

 Płyta betonowa gr. 7 cm,  

 warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego warstwami do Is=1,00 gr. 5cm 

 geowłóknina 

 warstwa nośna z tłucznia 0/31,5 mm  zagęszczana mechanicznie warstwami – gr. 10cm 

 geowłóknina 

 warstwa odcinająca z piasku ubitego do ls=1,00 gr. 18 cm 

 grunt rodzimy 

7.4. Elementy małej architektury 

7.4.1. Siedziska terenowe wraz z murem 

Na terenie placu zabaw projektuje się wydzielone miejsce przeznaczone do spotkań, pikników, etc. w postaci 

siedzisk terenowych oraz platform wykonanych z desek kompozytowych oraz płyt granitowych zgodnie z 

załączonymi rysunkami i detalami. Przestrzeń ta wydzielona zostanie z terenu placu zabaw za pomocą ogrodzenia 

w postaci murków z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym w jasnych odcieniach. Kosze 

gabionowe o szerokości 50cm i głębokości 60cm. Wysokość koszy zmienna co 5 cm podyktowana opadaniem 

murku. Poszczególne wysokości podane na rzutach. Murek z gabionów wykonany na wcześniej przygotowanym 

fundamencie, według wytycznych producenta uwzględniający nośność podłoża gruntowego oraz charakter gruntu i 
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strefę przemarzania. Plac zabaw należy wyposażyć w przenośną rampę która służyła będzie do obsługi sceny 

terenowej. 

7.4.2. Ogrodzenie 

Od strony restauracji ogrodzenie wymienione zostanie na pełne (w celu oddzielenia się od sąsiada) wysokości 

2,0m. Ogrodzenie z cegły pełnej w kolorze czerwonym  wykończone obróbką blacharską. Na ścianie 

przymocowana w sposób tablica informacyjna (np. instrukcje do gier podwórkowych klasy, guma, kapsle, zośka, 

etc.) z pojemnikiem na różnokolorową kredę. Przed murkiem posadzka z płyt chodnikowych 50x50x7cm, które 

mogą posłużyć, jako posadzka do niektórych z gier.  

7.4.3. Ławki (przy trampolinach) 

Zaprojektowano betonowe ławki na planie połowy okręgu z 9 elementów prefabrykowanych,  z siedziskiem 

drewnianym z modrzewia syberyjskiego i z posadzką granitową dopełniającą drugą połowę koła. Ławki w formie 

proste, z jedną krawędzią pochyloną odporne na wandalizm. Na wierzchu deski w układzie promienistym tworzące 

siedzisko, przymocowane do legarów z tworzywa sztucznego. Legary montowane na przekładkach 

technologicznych, mechanicznie do postumentu betonowego (kołki rozporowe do betonu). 

7.4.4. Poidełko 

Zaprojektowano nowe poidełko, które podłączone zostanie do istniejącej instalacji wod-kan. Poidełko, jako element 

katalogowy (przykładwe rozwiązanie zaproponowane w karcie złaczonej do projektu) dobrany przez wykonawcę na 

podstawie przedstawionej dokumentacji oraz finalnie uzgodniony z projektantem i zamawiającym. Poidełko proste 

w formie, na okrągłym słupie z blachy nierdzewnej, zwieńczone misą (wycinek kuli) oraz wylewką z pionowo 

kierowanym strumieniem wody. Poidełko uruchamiane przyciskiem. Całość wraz z ławką w postaci murka z 

siedziskiem drewnianym i posadzką z kostki granitowej zgodnie z dokumentacją wykonawczą.  

7.4.5. Ławki (strefa wejścia) 

Zaprojektowano ławki betonowe składające się z 9 elementów prefabrykowanych, z siedziskiem drewnianym z 

modrzewia syberyjskiego oraz posadzką granitową. Ławki w formie proste  z pochyloną  tylnią sicianą z 

wyprofilowanym oparciem.  Siedzisko oraz oparcie wykonano z desek,  przymocowanch  do legarów z tworzywa 

sztucznego. Legary montowane na przekładkach technologicznych, mechanicznie do postumentu betonowego 

(kołki rozporowe do betonu). 

7.4.6. Stojaki na rowery (strefa wejścia) 

Stojaki na rowery stanowią „przedłużenie” ławek w strefie wejścia. W kształcie prostokątnym, wykonane z 

płaskownika stalowego, malowanego proszkowo mocowane do fundamentów zgodne lub równoważne z 

zaproponowanymi przez projektanta w załaczonej karcie . Elementy umożliwiające swobodne wprowadzenie 

roweru jak również jego bezproblemowe przypięcie. Posadzka pod stojakami wykonana z kostki granitowej.  

7.4.7. Tablica informacyjna, kosze na śmieci (strefa wejścia) 
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Zaprojektowane tablice informacyjne wraz z koszami na śmieci stanowią jeden element przestrzenny. Wykonane 

ze stali malowanej proszkowo. Kosze przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów. Każdy z koszy zwieńczony 

daszkiem zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi. Tablice informacyjne o wymiarach wys. 84 x szer. 

60cm. Wysokości spodu tablicy 120cm od przyległego gruntu. Tablice dwustronne, wykonane ze stali 

ocynkowanej, malowanej proszkowo. Całość mocowana do słupa konstrukcyjnego o przekroju okrągłym. Kosze na 

śmieci w trzech średnicach (24, 30 i 36cm) oraz 3 wysokościach (40, 50 i 60cm) i kolorach. Całość 

fundamentowana.  

7.5. Zieleń 

7.5.1. „Żywa architektura” 

Projektuje się przekryte tunele i przejścia wykonane z wykorzystaniem właściwości długich pędów różnych 

gatunków wierzb (Salix alba, Salix viminalis Salix purpurea, Salix americana…), mogą być urozmaicane gałązkami 

łatwo ukorzeniających się krzewów – m.in. forsycji i dereni. Całość założenia o gabarytach ok. 30 m długości i min. 

szer tunelu ok. 2 m z tunelu projektuje się 5 bocznych wyjść w postaci „odnóg” otwierających się na tereny zielone. 

W celu uzyskania odpowiedniej gęstości należy sadzić sadzonki w rozstawie co 20 cm . 

7.5.2. Nasadzenia 

W związku z wycinką 17 drzew porojektuje się kompensację w postacji: 

Jarząb pospolity – 13 szt 

Klon czerwony - 2 szt 

Jesion wyniosły – 2 szt 

Projektuje się również nasadzenia w postaci bylin i krzewów  

1. ogród zapachowy  - Parzydło leśne (Aruncus sylvestris)  - sadzić w rozstawie 50x60cm 

Opis: bylina, pokrój krzaczasty, wys. 150-200cm Dekoracyjność: liście, kwiaty (kwitnie VI-VII) Wymagania: miejsca 
półcieniste lub cieniste, gleby przepuszczalne 
Zastosowanie: cieniste rabaty, obrzeża drzew i krzewów, ozdoba oczek wodnych, „dzikie” ogrody 
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2. ogród zapachowy - Rodgersja stopowcolistna (Rodgersia podophylla) – 3 szt na m2 

Opis: bylina, pokrój wzniesiony, wys. 130-150cm 

Dekoracyjność: cała roślina  

Wymagania: miejsca półcieniste lub zacienione, gleby zasobne  

Zastosowanie: leśny ogród, przy drzewach i krzewach, ozdoba stawów, na północną stronę budynków 

 

 

3. Funkia Siebolda  (H. sieboldiana ‘Elegans’) – intensywnie niebieskozielone, grube liście o kształcie sercowatym, 

prawie kolistym, mocno pomarszczone, kwitnie w pierwszej połowie lata – 5szt na m2 

Opis: bylina, pokrój krzaczasty, wys. 20-100cm  

Dekoracyjność: liście  

Wymagania: miejsca półcieniste, gleby próchniczo-piaszczyste  

Zastosowanie: cieniste rabaty, pod koronę drzew i krzewów 
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4. Długosz królewski (Osmunda regalis)  9 szt. na m2 

Opis: krajowa paproć, pokrój krzaczasty, wys. 80-200cm Dekoracyjność: cała roślina  

Wymagania: miejsca zacienione, gleby kwaśne, próchnicze  

Zastosowanie: północne ściany budynków, dekoracja zbiorników wodnych (w cieniu), pod koronę wysokich drzew 

 

5. Hortensje – hydrangea  paniculata 'Vanille Frise' – 4 szt na m2 

 

6. Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum) – 10 szt na m2 

Opis: bylina, pokrój wzniesiony, wys. 20-30cm  

Dekoracyjność: liście, kwiaty  

Wymagania: miejsca półcieniste i cieniste, gleba średnio żyzna, lekko wilgotna  

Zastosowanie: pod koroną drzew i krzewów, niezagospodarowane miejsca w cieniu, zamiast trawnik 
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7. Runianka japońska (Pachysandra terminalis) – 9 szt. na m2 

Opis: roślina wieloletnia, pokrój płożący, wys. 20-30cm 

Dekoracyjność: cała roślina  

Wymagania: miejsca półcieniste lub cieniste Zastosowanie: zamiast trawnika, pod koronę drzew i krzewów, na 

obwódki, zieleń miejska 

 

11. Forsycja – 5 szt. na m2 
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7.1. Instalacje  

7.1.1. Instalacja wodociągowa 

1. Zapotrzebowanie na wodę 

Przepływ obliczeniowy qo wody na cele bytowe obliczono z zależności: 

 qo = 0,698 x (Σqn)0,50 – 0,12 dla qn < 20 l/s 

qo = 0,25 x (Σqn)0,65 + 1,25  dla qn  > 20 l/s 

W którym: 

q- przepływ obliczeniowy wody, [dm3/s] 

qn- normatywny wypływ z punktów czerpalnych, [dm3/s] 

Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe: 

Przybór Ilość Normatywny wypływ wody qn [l/s] 

Wypływ 

wody 

zimnej 

∑qn 

Wypływ 

wody 

ciepłej 

∑qn 

- - Mieszalnej Tylko zimnej     

  Sztuk Zimna [l/s] Ciepła [l/s]       

Poidełko 1     0,07 0,07 0 

Łącznie 0,07 0 

 ∑ 0,07 

 

Przepływ obliczeniowy wody: 

zimna woda: qn=0,07 l/s, qo=0,06 l/s 

przepływ całkowity: qn=0,07 l/s, qo=0,06 l/s 

Zatem całkowity przepływ obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 0,06 dm3/s. 

2. Opis instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

Plac zabaw wyposażony będzie w poidełko, które zaopatrzone będzie w wodę z lokalnej studni znajdującej się na 

terenie działki. Początkiem instalacji wody zimnej będzie zawór odcinający. Woda zimna doprowadzona zostanie 

do przyboru.  

Instalację wody zimnej układać w ziemi z rur typu PE.  Przewód rozprowadzający należy ułożyć z minimalnym 

spadkiem, aby wydzielające się powietrze mogło być usunięte wraz z pobieraną wodą. Poidełko należy wyposażyć 

w zawór odcinający.  

W celu odprowadzenia nadmiaru wody z poidełka przewidziano rurę odprowadzającą DN32. Nadmiar wody z 

poidełka zostanie odprowadzony do skrzynki rozsączającej. 
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3. Zabezpieczenie wodociągu przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Zgodnie z norma PN-EN 717;2003, która wymaga zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym 

zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego, projektuje się zabezpieczenie w postaci zaworu zwrotnego 

antyskażeniowego. Zawór antyskażeniowy EA należy zamontować za wodomierzem i zaworem kulowym od strony 

instalacji wewnętrznej lub przed poidełkiem zapewniając dostęp konserwacyjny do zaworu. 

7.1.2. Lampy zewnętrzne  

W ramach prac remontowych zostaną wymienione oprawy lamp na istniejących słupach oświeteniowych. 

Dodatkowo każdy z nich zostanie uzbrojony w oprawę oświetleniową led . Moc oprawy dostosowana do wysokości 

słupa montażowego. W ramach prac remontowych po wewnętrznej stronie murku z gabionów (od strony posadzki 

kompozytowej) zostaną zainstalowane 3 naświetlacze liniowe o naturalnej białej barwie światła (3 000K - 4 000K) i 

współczynniku oddawania barw nie mniejszym niż Ra > 85. Oprawy skierowane na ścianę z gabionów. 

8. Status obiektu w związku z ochroną konserwatorską przez Stołecznego Konserwatora Zabytków  

Obiekt nie jest wpisany do Rejestru Zabytków,  zarządzeniem NR  6157/2014 r. PREZYDENTA MIASTA 

STOŁECZNEGO WARSZAWYz dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w ewidencji zabytków Miasta 

Stołecznego Warszawy (załącznik B) Park Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1 (Warszawa-Ursynów) pod 

numerem ID 00015160 wyłączono z gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.  

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu objętego 

działalnością górniczą. 

10. Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.  

Realizacja inwestycji i urządzeń towarzyszących na omawianym terenie: 

 nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 

 nie stanowi zagrożenia dla otoczenia pod względem emisji hałasu 

 projektowane użytkowanie obiektow nie powoduje niekorzystnych oddziaływań na powierzchnię terenu. 

 nie oddziałuje szkodliwie na środowisko oraz nie jest zaliczony do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie środowiska. 

 Projektowana budowa nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

 Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wychodzi poza działki inwestycyjne zamawiającego. 

11. Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania nie wykracza poza teren działki inwestycyjnej. 

12. Uwagi końcowe 

 Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do zapoznania się z całym wielobranżowym 

projektem wykonawczym gdyż wszystkie jego elementy stanowią jego integralną całość. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (MBiITB), 

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty ITB, 

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców mat. bud., inst., 

- Przepisy techniczne instrukcji kontrolujących, jakość materiałów i wykonywania robót. 

 Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą być zgodne lub równoważne z zaproponowanymi przez 

Projektanta. 

13. Spis rysunków 

PKP-ARCH-PW-0.01 

PKP-ARCH-PW-0.01a 

PKP-ARCH-PW-0.02 

PKP-ARCH-PW-0.03 

PKP-ARCH-PW-0.04 

PKP-ARCH-PW-0.05 

PKP-ARCH-PW-0.06 

PKP-ARCH-PW-0.10 

PKP-ARCH-PW-0.11 

PKP-ARCH-PW-0.12 

PKP-ARCH-PW-0.13 

PKP-ARCH-PW-0.14 

PKP-ARCH-PW-0.15 

PKP-ARCH-PW-0.16 

PKP-ARCH-PW-0.21 

PKP-ARCH-PW-0.22 

PKP-ARCH-PW-0.23 

PKP-ARCH-PW-0.30 

PKP-ARCH-PW-0.40 

PKP-ARCH-PW-0.41 

PKP-ARCH-PW-0.42 

PKP-ARCH-PW-0.43 

PKP-ARCH-PW-0.50 

PKP-ARCH-PW-0.51 

PKP-ARCH-PW-0.60a 

PKP-ARCH-PW-0.60 

PKP-ARCH-PW-0.61 

PKP-ARCH-PW-0.62 

PKP-ARCH-PW-0.63 

PKP-ARCH-PW-0.64 

PKP-ARCH-PW-0.70 


