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Kórnik, 05.11.2013r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
 
 

  Jako projektant placu zabaw w Błażejewie, przy                               
ul. Rybackiej, na działce nr ewid. 17 i 514, gmina Kórnik 
oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na 
dzień opracowania projektu.   
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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

1.1.Położenie i obszar. 
 

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest w miejscowości Błażejewo, przy                   
ul. Rybackiej, na działce nr 17 i 514, będącej własnością Gminy Kórnik z siedzibą przy   
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Nawierzchnia działki posiada niewielkie 
zróżnicowania terenu i jest na poziomie rzędnej 68,00m n.p.m. w okolicy 
projektowanego placu zabaw.  
Działki nr 17 i 514 mają łączną powierzchnię: 4880,00m2 (3700,00+1180,00). 
Działki nie są wpisane do rejestru zabytków.  
 

1.2.Sąsiedztwo i zabudowa istniejąca. 
 

Przedmiotowy obszar działek nr 17 i 514 od strony południowej graniczy z dojazdową 
drogą asfaltową, ul. Rybacką, po przeciwnej strony drogi zabudowa jednorodzinna. Od 
strony zachodniej i północnej usytuowane są działki rekreacyjne przy jeziorze, zaś od 
wschodniej zabudowa jednorodzinna. Na przedmiotowej działce brak istniejącej 
zabudowy.  
 

1.3.Warunki gruntowo-wodne. 
 
Na terenie zabudowy występują proste warunki gruntowe. Warstwy gruntu, na które 
głównie składają się grunty piaszczysto-gliniaste, są jednorodne i ułożone równolegle 
do powierzchni terenu. 
Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty 
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach 
gruntowych. 
Ze względu na brak szczegółowych badań geologicznych przyjęto do obliczeń na 
podstawie istniejącego przekroju geotechnicznego, iż woda gruntowa nie występuje w 
poziomie posadowienia fundamentów, a odpór graniczny gruntu wynosi nie mniej niż 
150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopów, obecności wody 
gruntowej lub innych wątpliwych warunków gruntowych, należy wstrzymać roboty i 
powiadomić projektanta.  
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1.4.Koncepcja zagospodarowania.  

Zaprojektowano plac zabaw w Błażejewie, przy ul. Rybackiej. W skład placu zabaw 
wchodzić będą: 

− Domek, 

− Zjeżdżalnia, 

− Huśtawka podwójna, 

− Huśtawka ważka, 

− Dwa bujaki, 

− Karuzela tarczowa z siedziskami, 

− Stół do szachów, 

− Stół z piłkarzykami, 

− Tyrolka, 

− Altanka parkowa. 
Wszystkie te elementy te planowane są do wykonania w pierwszym etapie budowy 
placu zabaw.  
W drugim etapie placu projektuje się: 

− Boisko do siatkówki, 

− Minigolf, 

− Siłownię zewnętrzną, 

− Grill z ławkami, 

− Altanę parkową, 

− Mostek. 
 
Dla osób korzystających z placu zapewnione będą miejsca parkingowe na terenie 
działki. Projektuje się 3 miejsca parkingowe (2 miejsca 2,5x5,0m oraz 1 miejsce 
3,6x5,0m przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). 
 
W pierwszym etapie budowy placu zabaw dla osób odpoczywających na terenie placu 
w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń dla Najmłodszych zaprojektowano niewielką 
altanę parkową z zadaszeniem o wymiarach 3,0x3,0m, pozwalającą schować się przed 
nadmiernym słońcem lub deszczem. Na polanie stworzono również odpowiednie 
warunki dla Najmłodszych. W celu zapewnienia im odpowiedniej rozrywki planuje się 
tu ustawienie szeregu urządzeń mających rozwijać je sprawnościowo, intelektualnie i 
sprawiać przyjemność z ich korzystania. Usytuowane na wydzielonym obszarze będą: 
zjeżdżalnia, różnego rodzaju huśtawki, bujaki oraz karuzela stół do szachów oraz 
piłkarzykami domek z planszą do gry w kółko krzyżyk oraz tyrolka. Każdy z 
elementów będzie usytuowany w odpowiedniej odległości od sąsiednich. Pomiędzy 
elementami dla najmłodszych zachowane zostaną odpowiednie odległości. Każdy z 
elementów dla Najmłodszych będzie posiadał swoją strefę bezpiecznego użytkowania 
przyrządu w zakresie odpowiednich odległości i nawierzchni, zgodną z normą PN-EN 
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1177. W zależności od rodzaju urządzenia strefy te będą wyłożone darnią w przypadku 
urządzeń do 1,0m wysokości lub piaskiem (alternatywnie korą) w przypadku urządzeń o 
wysokości od 1,0-3,0m. Pod warstwą piasku/kory na obrzeżach stref należy ułożyć 
geowłókninę. Obrzeża stref wyłożone geowłókniną wg rys. detalu. 
Teren w obszarze użytkowania Najmłodszych dzieci należy wyrównać, użyźnić nowo 
nawiezioną ziemią organiczną i posiać trawę. 
Dla bezpieczeństwa użytkowników placu projektuje się systemowe ogrodzenie placu od 
strony ul. Rybackiej i drogi utwardzonej na przedmiotowej działce. W ogrodzeniu 
wykonać furtkę o szerokości 1,0m. 
 
W drugim etapie budowy placu zaprojektowano boisko do siatkówki plażowej o 
wymiarach 8,0x16,0m. Obszar boiska wraz z pasem ochronnym dookoła wysypany 
będzie piasek o warstwie min. 30cm na podkładzie z geowłókniny. Zebrany z terenu 
boiska humus zagospodarować poprzez usypanie skarpy wzdłuż rowu od strony boiska. 
 
W pobliżu boiska projektuje się altanę parkową oraz grill otoczony ławkami. Altana ma 
być miejscem spotkań Mieszkańców wsi, zaś grill ma służyć im podczas spotkań 
plenerowych.  
 
Przy stanowiskach minigolfa jako dodatkową atrakcję projektuje się niewielki 
drewniany mostek. 
 
Obszary poszczególnych stanowisk oznaczono na planie zagospodarowania terenu. 
 
Opracowywany obszar (poza drogą dojazdową i strefą parkowania, a także strefą 
bezpiecznego użytkowania przyrządu) wyłożony będzie darnią. 
    

1.5.Komunikacja, dojścia, dojazdy. 
 
Główne wejście i wjazd na przedmiotową działkę przewidziano od strony południowej, 
z ul. Rybackiej.   
Wjazd na posesję i miejsca parkingowe zostaną utwardzone. Pozostałą część terenu 
proponuje się przeznaczyć pod zieleń niską.  
 

1.6.Uzbrojenie terenu. 
 
Nie projektuje się uzbrojenia terenu na potrzeby projektowanej inwestycji.   
Ewentualne zmiany stanowić będą temat osobnego, późniejszego opracowania. 
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1.7.Bilans terenu 

 

L.p. Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia 
Procentowo do pow. 
działki 

  [m2] [%] 

1. Zabudowa: 
- plac zabaw – I etap – proj. 
- plac zabaw – II etap – proj. 
RAZEM: 

 
700,00 
528,00 

1228,00 

 
14,34 
10,82 
25,16 

   2. Pow. utwardzone - dojazd, miejsca 
parkingowe 

350,00 7,18 

 3. Zieleń 3302,00 67,66 
 Razem: 4880,00 100,00 
 Powierzchnia opracowanego terenu 4880,00 100,00 
 

1.8. Mapa zasadnicza - plan zagospodarowania działki, skala 1:500 

       
     Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Plac zabaw,  

Błażejewo, ul. Rybacka, dz. nr 17, 514, gmina Kórnik 

Inwestor: Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński

 
 

2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1.Sprawy formalno - prawne 

 

• Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 
 

• Program użytkowy Inwestora, 
 

• Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora, 
 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 
 

•    Wizja lokalna w terenie, 
 

• Obowiązujące normy i normatywy techniczne. 
 

2.2. Dane ewidencyjne 
 
Obiekt:  Plac zabaw 
 
Adres budowy: Błażejewo, ul. Rybacka,  
 dz. nr ewid. 17, 514, ark. 1                    
 obręb Błażejewko,  gmina Kórnik  
 
Inwestor:  Gmina Kórnik 

Plac Niepodległości 1 
 62 – 035 Kórnik           
 
Data opracowania: listopad 2013r. 
 
2.3.Dane liczbowe inwestycji 
 
Powierzchnia: 

Powierzchnia działek 17, 514  4880,00m2 

Powierzchnia placu zabaw – I etap  700,0m2 

Powierzchnia stref bezpiecznego użytkowania przyrządu – I etap 365,85m2 

Pow. stref bezp. użyt. przyrządu wysypane piaskiem/korą – I etap 60,0m2 
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2.4.Opis architektoniczno – budowlany 
 
Zaprojektowano plac zabaw w Błażejewie, przy ul. Rybackiej. W skład placu zabaw 
wchodzić będą: 

− Domek, 

− Zjeżdżalnia, 

− Huśtawka podwójna, 

− Huśtawka ważka, 

− Dwa bujaki, 

− Karuzela tarczowa z siedziskami, 

− Stół do szachów, 

− Stół z piłkarzykami, 

− Tyrolka, 

− Altanka parkowa. 
Wszystkie te elementy te planowane są do wykonania w pierwszym etapie budowy 
placu zabaw.  
W drugim etapie placu projektuje się: 

− Boisko do siatkówki, 

− Minigolf, 

− Siłownię zewnętrzną, 

− Grill z ławkami, 

− Altanę parkową, 

− Mostek. 
 
Dla osób korzystających z placu zapewnione będą miejsca parkingowe na terenie 
działki. Projektuje się 3 miejsca parkingowe (2 miejsca 2,5x5,0m oraz 1 miejsce 
3,6x5,0m przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). 
 
W pierwszym etapie budowy placu zabaw dla osób odpoczywających na terenie placu 
w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń dla Najmłodszych zaprojektowano niewielką 
altanę parkową z zadaszeniem o wymiarach 3,0x3,0m, pozwalającą schować się przed 
nadmiernym słońcem lub deszczem. Na polanie stworzono również odpowiednie 
warunki dla Najmłodszych. W celu zapewnienia im odpowiedniej rozrywki planuje się 
tu ustawienie szeregu urządzeń mających rozwijać je sprawnościowo, intelektualnie i 
sprawiać przyjemność z ich korzystania. Usytuowane na wydzielonym obszarze będą: 
zjeżdżalnia, różnego rodzaju huśtawki, bujaki oraz karuzela stół do szachów oraz 
piłkarzykami domek z planszą do gry w kółko krzyżyk oraz tyrolka. Każdy z 
elementów będzie usytuowany w odpowiedniej odległości od sąsiednich. Pomiędzy 
elementami dla najmłodszych zachowane zostaną odpowiednie odległości. Każdy z 
elementów dla Najmłodszych będzie posiadał swoją strefę bezpiecznego użytkowania 
przyrządu w zakresie odpowiednich odległości i nawierzchni, zgodną z normą PN-EN 
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1177. W zależności od rodzaju urządzenia strefy te będą wyłożone darnią w przypadku 
urządzeń do 1,0m wysokości lub piaskiem (alternatywnie korą) w przypadku urządzeń o 
wysokości od 1,0-3,0m. Pod warstwą piasku/kory na obrzeżach stref należy ułożyć 
geowłókninę. Obrzeża stref wyłożone geowłókniną wg rys. detalu. 
Teren w obszarze użytkowania Najmłodszych dzieci należy wyrównać, użyźnić nowo 
nawiezioną ziemią organiczną i posiać trawę. 
Dla bezpieczeństwa użytkowników placu projektuje się systemowe ogrodzenie placu od 
strony ul. Rybackiej i drogi utwardzonej na przedmiotowej działce. W ogrodzeniu 
wykonać furtkę o szerokości 1,0m. 
 
W drugim etapie budowy placu zaprojektowano boisko do siatkówki plażowej o 
wymiarach 8,0x16,0m. Obszar boiska wraz z pasem ochronnym dookoła wysypany 
będzie piasek o warstwie min. 30cm na podkładzie z geowłókniny. Zebrany z terenu 
boiska humus zagospodarować poprzez usypanie skarpy wzdłuż rowu od strony boiska. 
 
W pobliżu boiska projektuje się altanę parkową oraz grill otoczony ławkami. Altana ma 
być miejscem spotkań Mieszkańców wsi, zaś grill ma służyć im podczas spotkań 
plenerowych.  
 
Przy stanowiskach minigolfa jako dodatkową atrakcję projektuje się niewielki 
drewniany mostek. 
 
Obszary poszczególnych stanowisk oznaczono na planie zagospodarowania terenu. 
 
Opracowywany obszar (poza drogą dojazdową i strefą parkowania, a także strefą 
bezpiecznego użytkowania przyrządu) wyłożony będzie darnią. 
Główne wejście i wjazd na przedmiotową działkę przewidziano od strony południowej, 
z ul. Rybackiej.   
Wjazd na posesję i miejsca parkingowe zostaną utwardzone. Pozostałą część terenu 
proponuje się przeznaczyć pod zieleń niską.  
Nie projektuje się uzbrojenia terenu na potrzeby projektowanej inwestycji.   
Ewentualne zmiany stanowić będą temat osobnego, późniejszego opracowania. 

 
UWAGI KOŃCOWE 

� roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

� zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie 
są możliwe jedynie za zgodą autorów projektu 

opracował: 
 
 

Kórnik, listopad 2013r. 
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2.5. Obliczenia statyczne 
 
Obliczenia statyczne w archiwum projektanta. 
 
Wykonane zgodnie z normami: 
  
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
 
PN-B-03002/Ap1 Konstrukcje murowe niezbrojone 
 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
  
 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 
PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
 
PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
 

2.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Nie dotyczy. 
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2.7. Opis technologiczny 
 
Zaprojektowano plac zabaw w Błażejewie, przy ul. Rybackiej. W skład placu zabaw 
wchodzić będą: 

− Domek, 

− Zjeżdżalnia, 

− Huśtawka podwójna, 

− Huśtawka ważka, 

− Dwa bujaki, 

− Karuzela tarczowa z siedziskami, 

− Stół do szachów, 

− Stół z piłkarzykami, 

− Tyrolka, 

− Altanka parkowa. 
Wszystkie te elementy te planowane są do wykonania w pierwszym etapie budowy 
placu zabaw.  
W drugim etapie placu projektuje się: 

− Boisko do siatkówki, 

− Minigolf, 

− Siłownię zewnętrzną, 

− Grill z ławkami, 

− Altanę parkową, 

− Mostek. 
 
Dla osób korzystających z placu zapewnione będą miejsca parkingowe na terenie 
działki. Projektuje się 3 miejsca parkingowe (2 miejsca 2,5x5,0m oraz 1 miejsce 
3,6x5,0m przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). 
 
W pierwszym etapie budowy placu zabaw dla osób odpoczywających na terenie placu 
w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń dla Najmłodszych zaprojektowano niewielką 
altanę parkową z zadaszeniem o wymiarach 3,0x3,0m, pozwalającą schować się przed 
nadmiernym słońcem lub deszczem. Na polanie stworzono również odpowiednie 
warunki dla Najmłodszych. W celu zapewnienia im odpowiedniej rozrywki planuje się 
tu ustawienie szeregu urządzeń mających rozwijać je sprawnościowo, intelektualnie i 
sprawiać przyjemność z ich korzystania. Usytuowane na wydzielonym obszarze będą: 
zjeżdżalnia, różnego rodzaju huśtawki, bujaki oraz karuzela stół do szachów oraz 
piłkarzykami domek z planszą do gry w kółko krzyżyk oraz tyrolka. Każdy z 
elementów będzie usytuowany w odpowiedniej odległości od sąsiednich. Pomiędzy 
elementami dla najmłodszych zachowane zostaną odpowiednie odległości. Każdy z 
elementów dla Najmłodszych będzie posiadał swoją strefę bezpiecznego użytkowania 
przyrządu w zakresie odpowiednich odległości i nawierzchni, zgodną z normą                     
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PN-EN 1177. W zależności od rodzaju urządzenia strefy te będą wyłożone darnią w 
przypadku urządzeń do 1,0m wysokości lub korą w przypadku urządzeń o wysokości od 
1,0-3,0m. 
Teren w obszarze użytkowania Najmłodszych dzieci należy wyrównać, użyźnić nowo 
nawiezioną ziemią organiczną i posiać trawę. 
Dla bezpieczeństwa użytkowników placu projektuje się systemowe ogrodzenie placu od 
strony ul. Rybackiej i drogi utwardzonej na przedmiotowej działce. W ogrodzeniu 
wykonać furtkę o szerokości 1,0m. 
 
W drugim etapie budowy placu zaprojektowano boisko do siatkówki plażowej o 
wymiarach 8,0x16,0m. Obszar boiska wraz z pasem ochronnym dookoła wysypany 
będzie piasek o warstwie min. 30cm na podkładzie z geowłókniny. Zebrany z terenu 
boiska humus zagospodarować poprzez usypanie skarpy wzdłuż rowu od strony boiska. 
 
W pobliżu boiska projektuje się altanę parkową oraz grill otoczony ławkami. Altana ma 
być miejscem spotkań Mieszkańców wsi, zaś grill ma służyć im podczas spotkań 
plenerowych.  
 
Przy stanowiskach minigolfa jako dodatkową atrakcję projektuje się niewielki 
drewniany mostek. 
 

Na placu zabaw nie planuje się zatrudnienia na stałe pracowników obsługi. 
 

Plac zabaw zapewnia niezbędne warunki do korzystania z niego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 
    Opracował:   
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2.8          INFORMACJA DOTYCZACĄ BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

INWESTOR :           GMINA KÓRNIK 
                             PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 
                             62-035 KÓRNIK 
 
 
OBIEKT :                 PLAC ZABAW 
                                  BŁAŻEJEWO, UL. RYBACKA, DZ. NR 17, 514,                  

                                    OBRĘB BŁAŻEJEWKO, GMINA KÓRNIK 

                                                             
 
TEMAT:                   OPRACOWANIE STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO 
                                  WNIOSKU O ZGŁOSZENIE PRAC                                   

 
FUNKCJA 
 

IMIĘ I NAZWISKO DATA:                              PODPIS: 

OPRACOWAŁ: 

 
SŁAWOMIR GIERLIŃSKI 
 

LISTOPAD 2013r. 

 
MARCIN PASZCZAK 
 

LISTOPAD 2013r. 

Podstawa prawna opracowania: 

• Ustawa  z dnia 07 lipca 1994r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003r.  
• (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Przepisy i normy budowlane 
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2.8.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji 
 

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane będą następujące roboty budowlane – 
w kolejności realizacji: 
 
I etap: 

- montaż altany parkowej, 

- montaż urządzeń, 

- wydzielenie stref bezpiecznego użytkowania przyrządów, 

- wykonanie nawierzchni utwardzonej przy wjeździe i prakingu, 

- wykonanie ogrodzenia terenu 
 
II etap: 

- montaż altany parkowej, 

- montaż grilla i ławek, 

- przygotowanie fragmentu terenu i montaż minigolfa, 

- przygotowanie fragmentu terenu montaż siłowni 
 

2.8.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

Brak istniejącej zabudowy. 
 

2.8.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które  
mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

W ramach zamierzenia budowlanego nie występują  elementy zagospodarowania 
działki bądź terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

2.8.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Nie występują. 
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2.8.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy zapewnić co najmniej szkolenia 
pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy: 

- wstępne szkolenie BHP przy przyjęciu do pracy 

- szkolenie na budowie, przygotowujące do spodziewanych zagrożeń i uwzględniające 

miejscowe uwarunkowania – przy rozpoczynaniu budowy 

- instruktaż na stanowisku pracy omawiający sposób wykonania konkretnego 
elementu bądź roboty, spodziewane zagrożenia i konieczne zabezpieczenia – 
każdorazowo przy przystąpieniu danego pracownika do danego rodzaju robót. 
 

2.8.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,   
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zastosować 
następujące środki techniczne i organizacyjne: 
 
1.1. Należy zapewnić dla całego terenu budowy: 

- wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób upoważnionych 

- osoby wizytujące budowę bezwzględnie zaopatrzyć w kaski ochronne 

- pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do wykonywania określonych prac (na wysokości, przy 
obsłudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy 

- pracownicy wykonujący prace na terenie budowy musza być wyposażeni w sprzęt 
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy 

- w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn należy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi 
urządzeń, zawierające również niezbędne  czynności konserwacyjne 

- bezwzględnie uniemożliwić uruchamianie maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych 
technicznie, nie posiadających aktualnych badań i atestów, bądź z uszkodzoną 
izolacją 

- wyznaczyć miejsce na apteczkę pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażony 
punkt ppoż. 
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1.2. Dla pracy w strefach szczególnego zagrożenia należy zapewnić ponadto: 

- bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących 
bezpośrednio prac w strefach 

- stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych 

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników 
posiadających oprócz badań lekarskich, także odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
(szkolenia wysokościowe, uprawnienia energetyczne, etc) 

                                                                                     
Opracował: 
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III.         ZAŁĄCZNIKI 
 

3.1. Zestawienie urządzeń 

Str. 

1. Domek …................................................................................................... 

2. Dwa bujaki ……………………………………………………………………….. 

3. Stół do szachów ….................................................................................................. 

4. Stół z piłkarzykami ……………………………………………………………… 

5. Tyrolka…………………………………………………………………………… 

6. Altanka parkowa …………………………………………………………………. 
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1. Domek 
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2. Dwa bujaki 
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3. Stół do szachów 
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4. Stół z piłkarzykami 
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5. Tyrolka 
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6. Altanka parkowa 

 


