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1.  Informacja o inwestycji 

 
OBIEKT: Teren sportowo-rekreacyjny  

ADRES: ul. Wrzosów, 47-300 Krapkowice  

DZIAŁKA: nr 60/14 k. m. 16, obręb 0011 Krapkowice  

INWESTOR: Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 

 
2.  Wyposażenie – specyfikacja techniczna 

2.1. Polana do gry w Paintball 

 2.1.1 Przeszkoda 1 - zasłona V 

Ścianki wspinaczkowe w kształcie odwróconej litery V wykonane z drewna 

Wymiary: 270x300 cm, wysokość: 300 cm 

Specyfikacja materiałowa:  

 Konstrukcja drewniana z drewna drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, 

klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno 

zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie 

impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 konstrukcja wolnostojąca do swobodnego przestawiania na potrzeby gry 

  

 2.1.2 Przeszkoda 2 - zasłona prosta 

Zasłona drewniana wbita na palach w grunt rodzimy 

Wymiary: 20x500 cm, wysokość: 150 cm 

Specyfikacja materiałowa:  

 Konstrukcja drewniana z zaostrzonych pali drewna iglastego, wbitych w grunt 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 
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 2.1.3 Przeszkoda 3 - stóg siana 

 Zasłona złożona z balotów siana ułożonych schodkowo. 

 Wymiary: 360x480 cm, wysokość: 240 cm 

 Specyfikacja materiałowa:  

 Stóg siana wykonany balotów siana 1.2 m x 1.2 m w kształcie walca (fi. 1.2 m) 

 Baloty związane ze sobą liną jutową 50mm 

  

 2.1.4 Przeszkoda 4 - opony 

 Opony ułożone w stosy (jedna na drugiej),  połączone linką stalową  

 Wymiary: 110x110 cm, wysokość: 80 cm 

 Specyfikacja materiałowa: 

 Opony 15-16 cali połączone ze sobą linką stalową 

 

 

2.2. Tor przeszkód – Runmageddon 

2.2.1 Przeszkoda 1 

Przeszkoda przeznaczona do pokonania zagłębienia terenowego wypełnionego błotem, za 

pomocą przeskoku na linie.  

Wymiary: 300x200 cm, wysokość: max. 300 cm 

Specyfikacja materiałowa: 

 Konstrukcja wykonana z profilu stalowego zamkniętego 100x100x3mm z podparciem 

bocznym 

 Fundamentowana na głębokość 1m w betonie B25 

 Lina jutowa kręcona 50 mm 

 Projektowane drążki wykonane z rury Ø33,7x4mm 

 

2.2.2 Przeszkoda 2 

Siatka  wspinaczkowa rozpięta na słupach stalowych. 

Wymiary: 200x 600 cm, wysokość: 300 cm 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO – KRAPKOWICE, UL. WRZOSÓW 
Opis techniczny  

4 

 

Specyfikacja materiałowa:  

 Konstrukcja wykonana z profilu stalowego zamkniętego 100x100x3mm 

 Fundamentowana na głębokość 1m w betonie B25 

 Siatka do wspinaczki wykonana  Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 

16 mm z rdzeniem stalowym. 

 

2.2.3 Przeszkoda 3 

Drabinki gimnastyczne osadzone na metalowych słupach 

Wymiary: 200x 1000 cm, wysokość: 250-300 cm 

Specyfikacja materiałowa:  

 Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego 100x100x3mm 

 Fundamentowana na głębokość 1m w betonie B25 

 Drążki wykonane z rury Ø33,7x4mm 

 Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie  

 

2.2.4 Przeszkoda 4 

Ścianki wspinaczkowe w kształcie odwróconej litery V wykonane z drewna 

Wymiary: 270x300 cm, wysokość: 300 cm 

Specyfikacja materiałowa:  

 Konstrukcja drewniana z drewna drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, 

klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno 

zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie 

impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Fundamentowania w betonie B25 n a głębokości 1 m, kotwami typu H 

 

2.2.5 Przeszkoda 5 

Przeszkoda złożona z balotów siana ułożonych schodkowo. 
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Wymiary: 720x720 cm, wysokość: 360 cm 

Specyfikacja materiałowa:  

 Stóg siana wykonany balotów siana 1.2 m x 1.2 m w kształcie walca (fi. 1.2 m) 

 Baloty związane ze sobą liną jutową 50mm 

 

 

2.2.6 Przeszkoda 6 

Podłużne, wąskie ścianki, które należy  pokonać bez dotykania podłoża, wypełnionego 

pokrzywami. 

Wymiary: 1500x1200 cm, wysokość: 60 cm 

Specyfikacja materiałowa:  

 Ścianki murowane z cegły lub bloczków 

 Każda ściana 15 m długości i 20-30 cm szerokości (w zależności od użytego materiału), 

wysokość 50-60 cm 

 Fundamentowanie z betonu na głębokość 0.7 m 

 

2.2.7 Przeszkoda 7 

Rozłożone na ziemi, połączone ze sobą opony samochodowe.   

Wymiary: 450x550 cm, wysokość: 20 cm 

Specyfikacja materiałowa: 

 Opony 15-16 cali połączone ze sobą linką stalową 

 

 

2.3. Street Workout + Parkour 

 

2.3.1 Zestaw urządzeń do Street Workout 

Zestaw urządzeń do Street Workout połączonych w funkcjonalną całość umożliwiającą 

wykonanie kombinacji ćwiczeń. Zestaw powinien zawierać: drążki wysokie i niskie, drabinki 
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pionowe i poziome, poręcze równoległe niskie, kółka gimnastyczne, ławki skośne, rury 

pionowe do wspinania, tablice instruktażowe z przykładowymi ćwiczeniami i regulaminem.  

Wymiary zestawu urządzeń: długość:  12-13 m, szerokość: 10-11 m wysokość: max. 4 m 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 3.15 m 

Strefa bezpieczeństwa: wg norm PN-EN 1177:2009  

Urządzenia powinny być zgodne z normą PN-EN 16630:2015 

Specyfikacja materiałowa: 

 Wszystkie słupy wykonane z profilu zamkniętego 100x100x3mm, 

 Drążki wykonane z rury Ø33,7x4mm, 

 Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej Ø30x2mm oraz liny zbrojonej 

Ø16mm, 

 Lina wspinaczkowa wykonana z juty o średnicy Ø40mm, 

 Rury pionowe oraz poręcze równoległe wykonane z rury Ø48,3x2,9mm, 

 Siedziska ławeczek wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm, 

 Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo 

malowane lakierem akrylowym strukturalnym. 

 

Urządzenia Street Workout wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej w strefie 

bezpieczeństwa wyznaczonej przez producenta urządzeń. Urządzenia powinny być zgodne z normą 

bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015 (outdoor fitness i street workout).  

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca: 

 Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm 

 Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm 

 Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm 

 Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm 

 Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących 
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2.3.2 Zestaw urządzeń do Parkour  
 

Zestaw urządzeń przeznaczony do uprawiania Parkour połączonych w funkcjonalną całość 

umożliwiającą wykonanie biegu z przeszkodami. Zestaw powinien zawierać: komplet 

przeszkód betonowych oraz elementy drążków pomocniczych.  

Wymiary zestawu urządzeń: długość:  12-13 m, szerokość: 14-15 m wysokość: max. 2.5 m 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2.5 m 

Strefa bezpieczeństwa: wg. zaleceń producenta i normy PN-EN 1177:2009 

Urządzenia powinny być zgodne z normą bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015 (outdoor fitness 

i street workout). 

Specyfikacja materiałowa: 

 Ścianki betonowe z betonu półsuchego B25, o wysokościach 1m; 1,5 m; 2,5 m 

 Walce betonowe z betonu półsuchego B25, o wysokości 0,4 m 

 Drążki o przekroju min. 33 mm , grubość ścianki min. 2,5 mm, ocynkowane ogniowo 

(bez malowania). Zamontowane w betonie za pomocą specjalnych kołków 

rozporowych na wysokościach 1m i 1,5 m 

 Wykonawca powinien posiadać potwierdzenie zgodności urządzeń z wymaganiami 

użytkowników wystawione przez Polską Federację Parkour i Freerun  

 Urządzenia wymagają fundamentowania na głębokość 90 cm. 

 

2.4. Plac zabaw  

Wszystkie  sprzęty  i  nawierzchnie  placu winny  spełniać wymogi normy bezpieczeństwa PN-

EN 1176 i PN-EN 1177 i posiadać stosowne atesty.  Pod każdym urządzeniem zabawowym należy 

wykonać strefę bezpieczną o kształcie i rozmiarach  wynikających z wyżej wymienionych norm.  

Materiałem do jej wykonania jest wylewana nawierzchnia poliuretanowa o odpowiedniej grubości 

(oznaczono na rzucie z zagospodarowaniem placu zabaw – rys.2.6). 

2.4.1 Urządzenie zabawowe nr 1 – Bujak na sprężynie  – 1 szt. 

Bujak jednoosobowy, na sprężynie, o wyglądzie atrakcyjnym dla dzieci najmłodszych  (może 

imitować np. zwierzęta, pojazdy itp.) 
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Wymiary urządzenia : szerokość: 35-45 cm , długość: 90-100 cm, wysokość całkowita: 60-75 cm, 

wysokość siedziska: 50 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 1-12 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny = 200 mm , średnica pręta z którego 

jest wykonana = 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania cynkowane i malowane proszkowo 

farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn muszą być pozbawione 

elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. 

 Konstrukcja urządzenia - ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania. 

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami 

poliestrowymi, odpornymi na UV 

 Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, całkowicie 

odporny na wilgoć i UV 

 Zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 

 

2.4.2 Urządzenie zabawowe nr 2 - Bujak potrójny na sprężynach – 1 szt. 

Bujak na sprężynach, o 3 siedziskach (z uchwytami) ułożonych promieniście wokół centrum 

urządzenia. Umożliwia jednoczesną zabawę dla 3 dzieci.  

Wymiary urządzenia : szerokość: 180-200 cm , długość: 180-200 cm, wysokość całkowita: 70-80 

cm, wysokość siedziska: 50 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 50 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 3-12 lat 
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Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

• Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej  

• Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny = 200 mm , średnica pręta z 

którego jest wykonana = 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania cynkowane i malowane 

proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn muszą być 

pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.  

• Konstrukcja urządzenia - ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania. 

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, 

odpornymi na UV 

• Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, 

najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV. 

• Zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 

2.4.3 Urządzenie zabawowe nr 3 - Zestaw z domkiem i piaskownicą – 1 szt. 

Złożone urządzenie zabawowe łączące w sobie wiele funkcji i możliwości kreatywnej zabawy. 

Zestaw budowany na planie koła powinien składać się z centralnie ulokowanej piaskownicy z 

siedziskami , zadaszonego domku ze  ślizgiem wyprowadzonym na zewnątrz, min. 3 podestów 

połączonych elementami przeznaczonymi do wspinaczki (siatki/stopnie/drabinki/tuby).  Podesty 

powinny być  powiększone  w kierunku zewnętrznym i wyposażone w urządzenia do kreatywnych 

zabaw edukacyjnych (np. tablica do malowania, okienko do teatrzyków/zabawy w sklep/bank., 

liczydło itp.)  

Wymiary urządzenia : szerokość: 650-700 cm , długość: 650-700 cm, wysokość całkowita: 200-

220 cm, maksymalne wysokości podestów : 23, 39, 59 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 59 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 3-12 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 
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 Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy zgodnej z Normą PN 

EN 1176, o wymiarach uniemożliwiających zakleszczenie  

 Antypoślizgowa płyta podestowa HPL HEXA o grubości 10 mm w kolorze antracytowym 

cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe wysokiej klasy odpornością 

na ścieranie 

 Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki 

atmosferyczne 

 Płyty ścianek z kolorowego tworzywa HPL o grubości 8 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i 

UV 

 Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. 

Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej 

jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV. 

 Zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 

2.4.4 Urządzenie zabawowe nr 4 - Huśtawka Junior – 1 szt. 

Huśtawka wahadłowa, podwójna, z siedziskami kubełkowymi bezpiecznymi dla dzieci w 

przedziale wiekowym 1-4 lat. 

Wymiary urządzenia : szerokość: 130-150 cm , długość: 300-320 cm, wysokość całkowita: 200-

230 cm, wysokość siedziska: ok. 40 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 132 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 1-4 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Bezpieczne siedzisko kubełkowe o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną pokryte 

miękkim poliuretanem, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 
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 Konstrukcja wykonana ze stali czarnej s235jr oczyszczona w procesie piaskowania. 

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami 

poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem 

 Zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm 

 

 

2.4.5 Urządzenie zabawowe nr 5 – zestaw typu Małpi Gaj – 1 szt. 

Urządzenie wspinaczkowe na planie sześciokąta. Każda ściana przeznaczona do innego typu 

ćwiczeń ( siatka wspinaczkowa, lina wspinaczkowa, drążek niski, drążek wysoki, koła 

gimnastyczne, drabinka) 

Wymiary urządzenia : szerokość: 280-300 cm , długość: 280-300 cm, wysokość całkowita: 200-

230 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 220 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 5-12 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM 

 Poliamidowe węzły liny formowane metodą wtryskową 

 Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym 

 Kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium 

 Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki 

atmosferyczne 

 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm 

 Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową 
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2.4.6 Urządzenie zabawowe nr 6  – typu wspinaczkowego – 1 szt. 

Urządzenie wspinaczkowe na planie gwiazdy. Złożone z dwóch kręconych naprzeciwlegle 

ułożonych drabinek, rury wspinaczkowej, ścianki wspinaczkowej i podestu.  

Wymiary urządzenia : szerokość: 400-450 cm , długość: 400-450 cm, wysokość całkowita: 200-

230 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 200 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 3-12 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM 

 Poliamidowe węzły liny formowane metodą wtryskową 

 Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym 

 Kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium 

 Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki 

atmosferyczne 

 Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, całkowicie 

odporny na wilgoć i UV 

 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 

2.4.7 Urządzenie zabawowe nr 7 - Statek – 1 szt. 

Zestaw w kształcie statku umożliwiający zabawy pobudzające wyobraźnię i kreatywne 

wykorzystanie poszczególnych elementów. Urządzenie składa się z podestów, tub, elementów 
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wspinaczkowych tworzących zarys statku. Wejścia na „pokład” przewidziano w formie ścianek 

wspinaczkowych, lin, siatek i drabinek. Zejścia tą samą drogą lub z wykorzystaniem zjeżdżalni.  

Wymiary urządzenia : szerokość: 500-600 cm , długość: 1400-1600 cm, wysokość całkowita: max. 

450 cm, wysokość podestów : 90 i 150 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 150 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 3-12 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami 

poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem 

warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymi 

profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy zgodnej z Normą PN 

EN 1176, o wymiarach uniemożliwiających zakleszczenie  

 Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termo formowany poliwęglan o 

grubości 5 mm, odporny na wandalizm 

 Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych 

 Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym 

 Kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium 

 Okna wykonane z bezpiecznego poliwęglanu o grubości 8 mm 

 Antypoślizgowa wodoodporna sklejka podestowa o wysokiej odporności na ścieranie, o 

grubości 15 mm z drewna drzew liściastych pokryta filmem fenolowym naprasowywanym na 

gorąco 

 Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki 

atmosferyczne 

 Konstrukcja wykonana ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. 

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami 
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poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem 

 Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. 

Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. 

 Drugi ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice 

CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie 

odpornego na wilgoć i UV 

 Elementy stalowe cynkowane ogniowo 

 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 

2.4.8 Urządzenie zabawowe nr 8 – Karuzela – 1 szt. 

Karuzela na planie koła przeznaczona dla 3 użytkowników jednocześnie.  Karuzela składa się z 3 

ruchomych ramion kręcących się na konstrukcji osadzonej na słupie stalowym. Z ramion zwisają 

zawieszone na łańcuchach siedziska.  

Wymiary urządzenia : szerokość: 300-320 cm , długość: 300-320 cm, wysokość całkowita: max. 

265cm  

Wysokość swobodnego upadku: 70 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 3-12 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Siedzisko wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą. Zawieszone na 

galwanizowanym łańcuchu osłoniętym gumową powłoką 

 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, całkowicie 

odporny na wilgoć i UV. 

 Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. 

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami 

poliestrowymi, odpornymi na UV 
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2.5. Tor rowerowy dla dzieci 

2.5.1 Przeszkoda T1 – mostek 

Przeszkoda drewniana w formie mostku z poręczami, wyniesionego nad ziemię na wysokość 35-

40 cm, o nachyleniu ramp nie większym niż 45 stopni. 

Wymiary urządzenia : szerokość: 140-160 cm , długość: 300-350 cm, wysokość całkowita: 130 cm, 

wysokość podestu: 35-40 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 40 cm 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 10-15 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM 

 Zakończenia krawędzi i narożników z miękkiej gumy EPDM 

 

2.5.2 Przeszkoda T2 – wąskie przejście 

Przeszkoda drewniana w formie dwóch belek drewnianych formujących przewężenie toru jazdy. 

Wymiary urządzenia : szerokość: 48-68 cm , długość: 250-300 cm, wysokość całkowita: 10 cm,  

Wysokość swobodnego upadku: -  

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 10-15 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 
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 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM 

 Zakończenia krawędzi i narożników z miękkiej gumy EPDM 

 

 

2.5.3 Przeszkoda T3 – szlak 

Przeszkoda drewniana w formie podestu o szerokości 30 cm wygiętego w delikatny łuk. 

Wymiary urządzenia : szerokość: 30 -35 cm , długość: 800-1000 cm, wysokość całkowita: 10 cm 

Wysokość swobodnego upadku: - 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 10-15 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Zakończenia krawędzi i narożników z miękkiej gumy EPDM 

 

2.5.4 Przeszkoda T4 – rampa 

Przeszkoda drewniana w formie wąskiego mostku bez poręczy, wyniesionego nad ziemię na 

wysokość 35-40 cm, o nachyleniu ramp nie większym niż 45 stopni. 

Wymiary urządzenia : szerokość: 35-40 cm , długość: 330-380 cm, wysokość całkowita: 40 cm,  

Wysokość swobodnego upadku: 40 cm 
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Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 10-15 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Zakończenia krawędzi i narożników z miękkiej gumy EPDM 

 

2.5.5 Przeszkoda T5 - fala 

Przeszkoda drewniana w formie falującego podestu o różnicach wysokości 10-15 cm. 

Wymiary urządzenia : szerokość: 45-50 cm , długość: 240-280 cm, wysokość całkowita: 10-25 cm,  

Wysokość swobodnego upadku: - 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 10-15 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Zakończenia krawędzi i narożników z miękkiej gumy EPDM 
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2.5.6 Przeszkoda T6 – słupki 

Przeszkoda drewniana w formie niskich słupków tworzących slalom . Odległości między słupkami 

wynoszą ok. 150 cm 

Wymiary urządzenia : szerokość: 10 cm , długość: ok. 650 cm, wysokość całkowita: 30 cm,  

Wysokość swobodnego upadku: - 

Strefa bezpieczeństwa: wyznacza producent wg normy PN EN 1176 i PN-EN 1177:2009 

Przedział wiekowy użytkownika: 10-15 lat 

Produkt musi być w pełni zgodny z normami z grupy PN EN 1176 

Specyfikacja materiałowa: 

 Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

 Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Deski drzew iglastych o przekroju 40x90 mm, bezrdzeniowe drewno zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko 

penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna 

 Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM 

 Zakończenia krawędzi i narożników z miękkiej gumy EPDM 

 

2.6. Tor Soccergolf  

 2.6.1 Stanowisko 1 – Golf 

 Stanowisko z zagłębieniem wykonanym z kręgu betonowego.  

 Wymiary: wg. rysunku 

 Specyfikacja materiałowa:  

 Krąg betonowy fi=1000, h=500 

 Piasek drobnoziarnisty na podsypkę - warstwa 20 cm 

  

 2.6.2 Stanowisko 2 – Piaskowe przeszkody 

 Stanowisko z zagłębieniem wykonanym z kręgu betonowego, z dodatkowymi przeszkodami w 

 formie muld piaskowych.  
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 Wymiary: wg. rysunku 

 Specyfikacja materiałowa:  

 Krąg betonowy fi=1000, h=500 

 Piasek drobnoziarnisty na podsypkę i muldy - warstwa 20 cm 

 

 2.6.3 Stanowisko 3 – Kłody pod nogi 

 Stanowisko z zagłębieniem wykonanym z kręgu betonowego, z dodatkowymi przeszkodami w 

 formie kłód drewnianych   

 Wymiary: wg. rysunku 

 Specyfikacja materiałowa:  

 Krąg betonowy fi=1000, h=500 

 Piasek drobnoziarnisty na podsypkę  

 kłody drewniane - 2 szt.  

 

 2.6.4 Stanowisko 4 – Jaskinia 

 Stanowisko z celem w formie obróconego, zakopanego do połowy kręgu betonowego  

 Wymiary: wg. rysunku 

 Specyfikacja materiałowa:  

 Krąg betonowy fi=1000, h=500 osadzony w betonie  

 Tłuczeń - warstwa 20 cm 

 Piasek drobnoziarnisty na podsypkę - warstwa 20 cm 

 Głazy kamienne 

 

 2.6.5 Stanowisko 5 – Olimpiada 

 Stanowisko z celem w formie kół olimpijskich wykonanych z opon, zawieszonych na 

 konstrukcji stalowej.  

 Wymiary: wg. rysunku 
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 Specyfikacja materiałowa:  

 Rama z profili stalowych zamkniętych 100x100x3mm, fundamentowana na głębokości 90 

cm betonem B15 

 Opony drutowe terenowe 26 cali, w kolorach odpowiadających barwom kół olimpijskich - 

5 szt.  

 linki stalowe do montażu opon 

 

 2.6.6 Stanowisko 6 – Słup soli  

 Stanowisko z zagłębieniem z kręgu betonowego, z dodatkowymi przeszkodami w formie 

 słupów  o różnych wysokościach, ułożonych na kształt slalomu. 

 Wymiary: wg. rysunku 

 Specyfikacja materiałowa:  

 Krąg betonowy fi=1000, h=500  

 Piasek drobnoziarnisty na podsypkę - warstwa 20 cm 

 Malowane na czerwono słupy stalowe, osadzone w betonie B15 

 

 2.6.7 Stanowisko 7 – Trafić w punkt 

 Stanowisko z celem w formie pionowej, drewnianej ściany z otworami o śr. 0.5 m 

 Wymiary: wg. rysunku 

 Specyfikacja materiałowa:  

 Rama z profili stalowych zamkniętych 100x100x3mm, fundamentowana na głębokości 90 

cm betonem B15 

 ścianka z desek, z otworami na piłkę o śr. 0.5 m 

 

 

 2.6.8 Stanowisko 8 – Rzuty karne 

 Stanowisko z celem w formie bramki piłkarskiej z dodatkowymi przeszkodami w formie 

 postaci wyciętych w PLEXI  

 Wymiary: wg. rysunku 
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 Specyfikacja materiałowa:  

 Bramka  piłkarska 2,5x1,5x1 m ,  fundamentowana w betonie B15  

 Postacie piłkarskie wycięte w PLEXI, przykręcone do wylewek betonowych  

 

 

2.7 Mała architektura  

 

2.7.1 Ławki - 72 szt. 

Ławki z betonu płukanego z siedziskiem i oparciem z drewna świerkowego 

Wymiary: długość 190-200 cm, wysokość 85-90 cm, szerokość 45-50 cm  

Kolorystyka:  beton płukany w kolorze popielatym, deski impregnowane i malowane na kolor 

dębowy 

 

2.7.2 Stoły - 11 szt. 

Stoły  z betonu płukanego z blatem z drewna świerkowego 

Wymiary: długość 190-200 cm, szerokość 80-90 cm, wysokość 76 cm  

Kolorystyka:  beton płukany w kolorze popielatym, deski impregnowane i malowane na kolor 

dębowy 

 

2.7.3 Kosze na śmieci  - 42 szt. 

Kosze z betonu płukanego wyposażone  we wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą  

 Wymiary: wysokość 60-70 cm, szerokość:  40x40 cm  

Kolorystyka:  beton płukany w kolorze popielatym 
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3. Szata roślinna – specyfikacja techniczna 

 

l.p Nazwa polska Nazwa botaniczna Ilość Wys. rośliny 

/obwód pnia 

Forma 

sprzedaży 

1 Berberys thunberga 'Golden Carpet' Berberis thunbergii 'Golden Carpet' 295 20-30 C2 

2 Brzoza pożyteczna 'Doorenboos' Betula utilis ‚Doorenboos’ 100 12/14 B 

3 Dereń bialy 'Elegentissima' Cornus alba 'Elegantissima' 155 40-60 C3 

4 Dereń biały 'Sibirica' Cornus alba 'Sibirica' 60 40-60 C3 

5 Hortensja bukietowa 'Vanille Fraise' Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' 136 40-60 C4 

6 Hortensja drzewiasta 'Anabelle' Hydrangea arborescens 'Anabelle' 30 40-60 C4 

7 Irga szwedzka 'Skogholm' Cotoneaster suecicus 'Skogholm' 372 30-40 C1,5 

8 Klon pospolity  Acer platanoides 15 14/16 B 

9 Klon pospolity 'Royal Red' Acer platanoides 'Royal Red' 8 12/14 B 

10 Krzewuszka 'Naomi Campbell' Weigela 'Naomi Campbell' 35 40-60 C2 

11 Lilak meyera 'Palibin' Syringa meyeri 'Palibin' 20 30-40 C2 

12 Miskant chiński 'Gracillimus' Miscanthus sinensis 'Gracilimus' 260 nd C3 

13 Perukowiec podolski 'Royal Purple'  Cotinus coggygria 'Royal Purple' 10 40-60 C3 

14 Rozchodnik okazaly 'Autumn Joy' Sedum spectabile 'Autumn Joy' 485 nd C2 

15 Rozplenica japońska Pennisetum alopecuroides  35 nd C2 

16 Róża okrywowa 'Marathon' Rosa 'Marathon'  392 20-30 C1,5 

17 Różanecznik 'Nova Zembla' * Rhododendron 'Nova Zembla' 4 40-60 C5 

18 Różanecznik 'Rasputin' * Rhododendron 'Rasputin' 8 40-60 C5 

19 Sosna czarna Pinus nigra 54 100-125 C12 lub B 

20 Sosna górska  Pinus mugo var.mugo 216 20-30 C3 

21 Śliwa wiśniowa 'Pissardii' lub 'Nigra' Prunus cerasifera 'Pissardii'/ 'Nigra' 82 12/14 B 

22 Tawuła japońska 'Goldmound' Spiraea japonica 'Goldmound' 1278 20-30 C1,5 
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3.1. Wymogi dotyczące materiału szkółkarskiego 

Rośliny balotowane muszą mieć korzenie równo rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich 

przycinania powinny być widoczne. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna i nie mogą z niej 

wystawać korzenie. W przypadku większych partii roślin należy przeprowadzać kontrolę wyrywkową 

stanu korzeni i ich rozłożenia w bryle korzeniowej. Bryła korzeniowa roślin balotowanych powinna 

być owinięta siatką z tkaniny ulegającej biodegradacji, np. z juty. Przed posadzeniem roślin siatkę 

należy poluzować wokół szyjki korzeniowej. Bezwzględnie należy usunąć drut którym owinięta jest 

juta.  

Sadzonki w pojemnikach powinny mieć zrównoważone proporcje pomiędzy wielkością części 

nadziemnej i systemu korzeniowego. Materiał szkółkarski musi być dobrze rozgałęziony i mieć wygląd 

charakterystyczny dla danego gatunku. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, bez 

oznak suszu i chorób. Zaleca się kontrolę sadzonek poprzez wyciągnięcie roślin z pojemnika i 

zbadanie stanu korzeni.  

Wielkość materiału szkółkarskiego (wysokość, obwód pnia i wielkość doniczki)  powinna 

odpowiadać specyfikacji przedstawionej w wykazie gatunków. Dopuszcza się rośliny o parametrach 

większych niż opisano. Nie dopuszcza się zmian w gatunkach i odmianach zaprojektowanych roślin.  

Materiał szkółkarski musi spełniać następuje cechy: 

 opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

 czysty odmianowo, 

 prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, 

 zdrewniały, 

 zahartowany, 

 prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany 

 pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego 

 rozkrzewienia i rozgałęzienia, 

 zdrowy, wolny od szkodników i patogenów.  

 system korzeniowy drzew: zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty z dużą 

ilością korzeni włośnikowych, nieprzesuszony, o zachowanej proporcji bryły 

korzeniowej do części nadziemnej. 

 pień drzew: 

 prosty, 

 bez odrostów poniżej miejsca szczepienia, 

 dobrze zrośnięty z podkładką (formy szczepione). 

 korona drzew: 
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 symetryczna, z wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, 

równomiernie 

 rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku i odmiany, 

 pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie 

 kolumnowej), 

 z prostym przewodnikiem, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 bez przyciętych pędów (z wyjątkiem cięć formujących), 

 odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do 

wielkości całego drzewa, 

 barwa liści typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające 

się, z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, 

 pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania.  

 

 

3.2. Technologia prac ogrodniczych  

Przed przystąpieniem do sadzenia, rośliny należy rozstawić na terenie zgodnie z posiadanym 

projektem i przygotować mieszanki do zaprawiania dołów (odpowiednie nawozy), ziemię urodzajną 

(w przypadku gdy istniejące podłoże jest zbyt mało urodzajne), paliki drewniane impregnowane 

ciśnieniowo i taśmę do stabilizacji drzew. Bezpośrednio przed sadzeniem należy wykopać doły około 

30% głębsze od bryły korzeniowej rośliny. Każdy dół zaprawić odpowiednią dla danego gatunku roślin 

ziemią i dobranym nawozem. Łącząc ziemię urodzajną z nawozem należy dół podlać wodą i zamieszać 

drewnianym kołkiem, do uzyskania mokrej masy. Posadzić roślinę delikatnie wyjmując z pojemnika i 

ustawiając ją w dole pionowo - tak aby znalazła się na tej samej wysokości, na której rosła w 

pojemniku. Przed sadzeniem roślin balotowanych (sadzonki wykopywane z bryłą korzeniową 

owiniętą jutą i drutem) należy zadbać o nawilżenie bryły korzeniowej. Zaleca się też dokładnie usunąć 

drut którym owinięto bryłę korzeniową. Dół z posadzoną rośliną wypełnić glebą urodzajną i ubić 

formując misę odpowiadającą wielkością koronie drzewa/krzewu. Obficie podlewać aż do przyjęcia 

się rośliny.  

Wszystkie zaprojektowane drzewa wymagają palikowania. Paliki powinny być wykonane w drewna 

drzew iglastych, impregnowanego ciśnieniowo. Drzewa należy przywiązać do palików za pomocą 

taśmy parcianej. W razie potrzeby należy korygować pion palików. 
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 Trawniki wykonać metodą siewu, na dobrze oczyszczonym, wyrównanym terenie. Teren 

należy bezwzględnie oczyścić z kamieni, gruzu oraz innych materiałów mogących wpływać na jakość 

trawnika. Trawnik wyprowadzić do pierwszego koszenia, w międzyczasie dosiewając w miejscach 

ubytków. Zaleca się użycie mieszanki traw odpornej na deptanie i duże nasłonecznienie o małym 

przyroście.  

Zalecany skład mieszanki traw: 

 Rajgras angielski (Gryps/Grispy) – 55% 

 Kostrzewa czerwona (Maxima 1/Heidrun) – 20%  

 Kostrzewa czerwona (Gondolin/Clemens) – 10%  

 Kostrzewa owcza (Ridu) – 5%  

 Kostrzewa trzcinowa (Finelawn/Starlett) – 10% 

 

3.3. Terminy wykonywania nasadzeń 

 

Materiał szkółkarski sprzedawany w pojemnikach, można sadzić cały rok za wyjątkiem 

miesięcy kiedy gleba jest zamarznięta (najczęściej: grudzień, styczeń, luty). Rośliny z odkrytym 

systemem korzeniowym oraz balotowane należy sadzić późną jesienią (po zakończeniu wegetacji) lub 

wczesną wiosną (przed rozpoczęciem wegetacji). 

Rośliny sadzić w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i wilgotności powietrza. Unikać dni 

gorących i suchych oraz nadmiernie deszczowych.  

 

3.4. Zalecenia pielęgnacyjne  

 

Zieleń na projektowanym terenie należy otrzymywać w dobrym stanie wizualnymi 

zdrowotnym. Trawniki  w okresie wegetacyjnym należy kosić min. raz na 3 tygodnie. Przynajmniej raz 

w roku należy wykonać kompleksową pielęgnację terenów zielonych obejmującą:  

 przycinanie drzew i krzewów z uwzględnieniem sposobu i terminu przycinania 

konkretnych gatunków, tak aby nadać im charakterystyczną dla odmiany formę 

 przycinanie traw ozdobnych wczesną wiosną do wysokości 5-8 cm nad ziemią 

 wymianę roślin, które się nie przyjęły lub obumarły 

 pielęgnację trawnika dostosowaną do aktualnych potrzeb i stanu trawnika: aeracja, 

wertykulacja, dosiewanie, usuwanie chwastów 
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 zakazuje się używania na projektowanym obszarze preparatów zawierających wysoko 

toksyczny herbicyd – glifosat (np. Roundup) oraz innych substancji toksycznych 

mogących wpływać na zdrowie użytkowników (w szczególności dzieci)  

 

4. Obowiązujące normy i przepisy 

 Prawo budowlane 

 Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz 

określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:  

 PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

 PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

 PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

 PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

 PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

 PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

 PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych 

urządzeń do  zabaw. 

 PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej. 

 Norma dotycząca metod badania właściwości amortyzujących nawierzchni syntetycznych: 

  PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku 

 Norma dotycząca siłowni zewnętrznych i urządzeń ćwiczeniowych 

 PN-EN 16630:2015 (outdoor fitness i street workout) 
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 Inne:  

 PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej 

trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających 

znaczenie w Europie. 

 PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i 

materiałów drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.  

 PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i 

materiałów drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 

 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez 

dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne. 

 

 

5. Uwagi i zalecenia końcowe 

 

1. Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie  

2. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby musza posiadać niezbędne atesty, aprobaty  

i deklaracje zgodności. 

3. W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze 

stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować sie z projektantem.  

4. Wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z  zapytaniem do 

projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.  

5. Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane i wykonać je z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg 

odpowiednich norm.  

6.  W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii  

i wymagań producentów.  

 
 

 


