ZAGOSPODAROWANIA TERENU TZW. „MAŁPI GAJ”
Dokumentacja techniczna

Inwestor:

Lokalizacja:

Gmina Miejska Łaziska Górne
Pl. Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne
pomiędzy ul. Bojowników, ul. Morcinka, ul. Wyrską i ul. Kościuszki
dz. nr 3544/204, 3574/203, 3545/204, 3526/204, 3032/203, 3034/203, 3037/204,
4842/200
43-173 Łaziska Górne

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 t.j.) oświadczam, że niniejszy
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ŁAZISKA GÓRNE MAJ 2015 R.
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TECZKA ZAWIERA
1. Strona tytułowa str. 1
2. Spis treści str. 2
3. Opis techniczny str. 3
4. PZT

TYTUŁ RYSUNKU
Sytuacja

NR RYS.
1

SKALA RYS.
1 : 1000
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a)
Wytyczne Inwestora.
b)
Wizja lokalna i pomiary w terenie.
c)
Obowiązujące przepisy, normy i zasady sztuki budowlanej.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu tzw. „Małpi Gaj” na terenie
pomiędzy ul. Bojowników, ul. Morcinka, ul. Wyrską i ul. Kościuszki dz. nr 3544/204, 3574/203,
3545/204, 3526/204, 3032/203, 3034/203, 3037/204, 4842/200 – własność Gminy Łaziska Górne.
3. ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z MPZP
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu
ŁAZISKA ŚREDNIE w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach
Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 3 poz.
126 z 2002 r.), działki nr 3544/204, 3574/203, 3545/204, 3526/204, 3032/203, 3034/203, 3037/204,
4842/200, na których projektuje się zagospodarowanie tzw. Małpiego Gaju położone pomiędzy
ul. Bojowników, ul. Morcinka, ul. Wyrską i ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych, objęte są strefą
urbanistyczną: ZL/ZP, 2ZP – otwarte tereny wypoczynkowe – tzw. „Małpi Gaj”; ZL – tereny zieleni
wysokiej ; RZ – tereny łąk (dopuszcza się prowadzania ścieżek pieszych i rowerowych). W oparciu
o powyższe projektowane zagospodarowanie nie narusza zasad MPZP.
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się urządzenia skateparku, kosze do koszykówki,
ławki– przeznaczone do demontażu. Istniejące ścieżki piesze i drogi zostaną wyremontowane.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Bojowników, ul. Morcinka, ul. Wyrską
i ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych na działkach nr 3544/204, 3574/203, 3545/204, 3526/204,
3032/203, 3034/203, 3037/204, 4842/200.
W ramach zadania projektuje się:

teren wraz z urządzeniami przeznaczony pod siłownię zewnętrzną

plac zabaw dla dzieci młodszych

plac zabaw dla dzieci starszych

plac dla street workoutu

zjazd linowy

tor przeszkód

elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne

ścieżki rowerowe i chodniki
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Nawierzchnię pod projektowanymi urządzeniami stanowić będzie – trawa, piasek bądź nawierzchnia
sztuczna w zależności od wymagań dostawcy urządzeń.
Nawierzchnia chodników i ścieżek rowerowych – kostka betonowa.
Nawierzchnia dróg dojazdowych p.poż oraz rolkowych – asfalt.
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SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
Zestawienie urządzeń:
 drabinka,
 podciąg nóg
 ławka
 prostownik pleców
 twister
 wahadło
 prasa nożna
 wioślarz
 wyciąg górny
 wyciskanie siedząc
 koła tai chi
 biegacz
 orbitrek
 pylony.
Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, przeznaczone do instalacji i użytkowania na dworze.
Urządzenia modułowe pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach jednego
słupa nośnego.
Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju Ø 88,9 mm,
grubość ścianki 3,6 mm. Między nogami znajdują się dwie blachy grubości 7 mm do mocowania
urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości 2 mm na których znajduje się
czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.
Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 88,9 mm i grubości ścianki
3,6 mm.
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość ścianki 2 mm.
Siedziska, i stopki wykonane z aluminium.
Gumowe części amortyzujące przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy
urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu.
Urządzenia muszą być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176 oraz DIN 79000 potwierdzone
aktualnym świadectwem lub certyfikatem.
Urządzenia mają być przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku.
Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.
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Ilustracje poglądowe:
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PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH
HUŚTAWKA - STREFA DZIECI MŁODSZYCH
Wymagane parametry urządzenia:
Huśtawka 2 stanowiskowa– urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2 -12 lat, winno umożliwiać
wspólną zabawę dzieci i dorosłych. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. słupy, poprzecznica, elementy
kotwiące winny być wykonane z materiałów o profilu okrągłym. Słupy Ø 110 mm, wykonane z
impregnowanego sosnowego drewna klejonego o ultra gładkiej powierzchni, z wzdłużnymi
wyżłobieniami, pokryte bejcą zabezpieczającą i laminatem. Poprzecznice Ø 114,3 mm ze stali
galwanizowanej na gorąco i lakierowanej proszkowo. Huśtawka winna być wyposażona w dwa różne
siedziska: siedzisko typu pampers zabezpieczające przed wypadnięciem. oraz siedzisko podwójne
umożliwiające wspólne huśtanie się dziecka z wraz z opiekunem. Lekka konstrukcja siedzisk wykonana
z aluminium pokrytego elastyczną powłoką z miękkiej pianki poliuretanowej.
Urządzenie winno być wykonane w sposób umożliwiający instalację w gruncie za pomocą systemowych
stelaży stabilizujących , nie wymagający zalewania konstrukcji betonem.
Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem. Poglądowe ilustracje huśtawki i siedzisk
stanowią rysunki 1, 2 i 3.
Wymiary minimalne dł./szer./wys. 3,99 x 2,83 x 1,95 m.
Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,1 x 7,0 m
Wysokość upadku: 1,1 m
Urządzenie musi być wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa EN-1176 oraz posiadać aktualny
certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną TUV
Ilustracje poglądowe huśtawki i siedzisk:
Rys. 1
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Rys. 2

Rys. 3
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ZESTAW ZABAWOWY DLA DZIECI W WIEKU 2-5 LAT - STREFA DZIECI MŁODSZYCH
Wymagane parametry urządzenia:
Wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wysokościach i rozmiarach modułów dostosowanych dla dzieci
w wieku 2-5 lat. Urządzenie winno umożliwiać fantazyjną, edukacyjną zabawę polegającą na
odkrywaniu zakątków zestawu , stacji zabawowo- edukacyjnych oraz pokonywaniu funkcji
sprawnościowych.
Zestaw winien być wyposażony w szereg różnorodnych funkcji i gier
wspomagających rozwój fizyczny, koordynację ruchową jak również kształtujących umiejętności
intelektualne i rozwój społeczny dzieci. Wszystkie elementy zestawu winny być dostosowane do
możliwości fizycznych i intelektualnych dzieci poniżej szóstego roku życia. Zestaw winien umożliwiać
jednoczesną zabawę kilkudziesięciorgu dzieciom . Urządzenie winno składać się z minimum 57 różnej
długości słupów , tworzących minimum 20 poziomych platform z podestami o bokach nie dłuższych niż
0,67m oraz minimum 1 platformy wieży o bokach nie szerszych niż 1,34 x 1,34 m z dachem
czterospadowym. Dwie platformy winny być zadaszone dachem dwuspadowym. Podesty winny być
rozmieszczone na różnych wysokościach – 0.16m, 0.24m, 0.59m, 0,96m, 1.20m i 1.32m. Platformy
winny być połączone ze sobą różnorodnymi elementami sprawnościowymi oraz winny być wyposażone
w szereg elementów zabawowych. Zestawienie wymaganych elementów zabawowych:
MOST LINOWY – długość maks. 1,33m, szerokość maks. 0,67m, siatka wykonana z łańcuchów ze
stali nierdzewnej pokrytych powłoką poliuretanowa, profilowane poręcze ze stali galwanizowanej
elektrolitycznie lakierowanej proszkowo.
MOST ZE STOPNIAMI - długość maks. 1,33m, szerokość maks. 0.67m, profilowane poręcze ze stali
galwanizowanej elektrolitycznie, lakierowanej proszkowo, podesty z tworzywa EkoGrip.
MOST WSPINACZKOWY – długość maks. 1,33m, szerokość maks. 0.67m, siatka wykonana
z łańcuchów ze stali nierdzewnej pokrytych powłoką poliuretanową, profilowane poręcze ze stali
galwanizowanej elektrolitycznie lakierowanej proszkowo.
TUNEL DO RACZKOWANIA 2 szt. – średnica maks. 0,51m, długość maks. 1,33m, wykonany ze stali
nierdzewnej zakończony panelami HPL o grubości 12mm.
ZJEŻDŻALNIA FALISTA 2 szt. – nie wyższe niż 0,96m, oraz 1,20m, panele boczne HPL grubość
minimum 18mm, ślizg z wytłaczanej stali nierdzewnej, uchwyt z anodyzowanego aluminium,
wytłumienie hałasu za pomocą płyty HDF.
ŁUKOWA SIATKA WSPINACZKOWA 2 szt. – wysokość maks. 1,75m, szerokość maks. 1,14m,
profilowana rama ze stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo, siatka wykonana z
łańcuchów ze stali nierdzewnej, pokrytych powłoką poliuretanową.
BALKON MODUŁOWY 3 szt. - szerokość 0.67m, wysokość 0,76m, instalowany na różnych
wysokościach, profilowana balustrada wykonana z perforowanej stali galwanizowanej elektrolitycznie
i lakierowanej proszkowo.
BALKON – wysokość 0,71m, szerokość 0,67m, głębokość 0,33m, rama wykonana z profili ze stali,
wypełniona przeplataną siatką stalową, całość galwanizowana elektrolitycznie i lakierowana proszkowo.
UKOŚNA SIATKA WSPINACZKOWA – wysokość maks. 0,96m, szerokość maks.0,60m, rama ze stali
galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo, siatka wykonana z łańcuchów ze stali
nierdzewnej pokrytych powłoką poliuretanową.
POTRÓJNA UKOŚNA ŚCIANKA WSPINACZKOWA – wysokość 0,96m, szerokość 0,70m, wykonana
z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej 21mm, pokrytej powłoką fenolową, uchwyty w kształcie owoców
wykonane z masy kruszyw polimerowych.
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RAMPA WSPINACZKOWA Z PORĘCZAMI 4 szt. – wysokość 0,60m, szerokość 0,60m, wykonana
z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej 21mm, pokrytej powłoką fenolową, stopnie z tworzywa EkoGripplastik w powłoce gumowej, poręcze ze stali lakierowanej proszkowo.
LUNETA Z FUNKCJĄ KALEJDOSKOPU 4 szt. – średnica 130mm, długość 240mm – wykonana
z formowanego polietylenu, twardego plastiku oraz ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.
TELEFON TUBOWY 4szt. – wysokość 1,06m, tuby wykonane ze stali galwanizowanej i lakierowanej
proszkowo, umożliwiające rozmowę poprzez połączony w gruncie elastyczny wąż plastikowy.
KOŁO STEROWE 2 szt.– średnica 40mm, obrotowy, grawerowany panel HPL minimum 12mm
mocowany na ramie ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.
LADA SKLEPOWA– długość 0,60m, szerokość 0,23m, uchwyty ze stali galwanizowanej i lakierowanej
proszkowo, panel z płyty HPL 12mm.
STÓŁ PIASKOWY Z SITEM – średnica 0,63m, płyta wykonana z HPL 12mm, sito z perforowanej stali
nierdzewnej.
KUCHENKA Z POKRĘTŁAMI – długość 0,55m, szerokość 0,33m, grawerowane panele HPL minimum
12 mm. mocowane za pomocą ramy ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo, pokrętła
z poliamidu.
BALKON ZE ZSYPEM DO PIASKU – rama wykonana z profili ze stali, wypełniona przeplataną siatką
stalową, zsyp z profilowanej rury stalowej, całość galwanizowane elektrolitycznie i lakierowane
proszkowo.
DŹWIG DO PIASKU – mechanizm wykonany z płyty minimum 12 mm, łańcuch ze stali nierdzewnej,
pojemnik do piasku wykonany z poliamidu
WAGON DO PRZESYPYWANIA PIASKU – panel wykonany z HPL 12mm, skrzynka wykonana ze stali
galwanizowanej elektrolitycznie. lakierowanej proszkowo oraz ze stali nierdzewnej.
GRA UKŁADANKA LICZBOWA – szerokość 0,40m, wysokość 0,19m, panel z grawerowanymi liczbami
wykonany z płyty HPL 12mm, przesuwane pionki z liczbami wykonane z poliamidu.
GRA OBRAZKOWA ŁĄCZENIE W PARY
– szerokość 0,40m, wysokość 0,40m, panel
z grawerowanymi obrazkami wykonany z płyty HPL 12mm, przesuwane pionki wykonane z poliamidu.
UKŁADANKA 3 OBRAZY – szerokość 0,44m, wysokość 0,51m, obudowa ze stali galwanizowanej
i lakierowanej proszkowo, rolki z obrazkami wykonane z poliamidu.
ŚCIANKA PRZEJŚCIOWA Z OTWOREM – panel wykonany z płyty HPL minimum 12 mm z otworem
oraz z elementami ozdobnymi.
Wszystkie panele- ścianki oraz dachy winny być wykonane z termoutwardzalnego, wielowarstwowego
laminatu wysokociśnieniowego HPL o grubości nie mniejszej niż 12mm. Słupki grubości nie większej
niż 70mm o przekroju eliptycznym , z wzdłużnymi 4 wyżłobieniami - wykonane z bezrdzeniowego,
klejonego, impregnowanego, gładzonego drewna sosnowego, pokryte laminatem zabezpieczającym.
Podłogi wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej 21mm, pokrytej powłoką fenolową.
Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem. Ilustracje poglądowe zestawu zabawowego
dla dzieci 2-5 lat stanowią rysunki 1, 2 i 3.
Wymiary zestawu około: dł./szer./wys. 9,1m x 8,6m x 3,25 m
Strefa bezpieczeństwa urządzenia około 98m2
Wysokość upadku nie wyższa niż 1,8 m
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Urządzenie musi być wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 oraz posiadać
aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną TUV
Ilustracja poglądowa zestawu zabawowego dla dzieci 2-5 lat
Rys. 1

Rys. 2
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Rys.3

KARUZELA
KARUZELA DOSTOSOWANA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty urządzenia:
Ø0,80m

Strefa funkcjonowania:
Ø3,80m

Wysokość upadkowa:
0,78m

Wysokość urządzenia:
0,78m

Głębokość posadowienia:
-0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176

Nawierzchnie amortyzujące: trawa.
MATERIAŁY:

Podstawa – siedzisko karuzeli nie mniejsze niż Ø 0,8m, siedzisko wykonane z polietylenu,

Słup ułożyskowany – stalowy, ocynkowany
MONTAŻ:
 wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia,
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Wszystkie Urządzenia muszą posiadać Certyfikaty zgodności z Normą PN-EN 1176 wydane przez
akredytowaną jednostkę.
Ilustracje poglądowe karuzeli:

KARUZELA INTEGRACYJNA
MOŻLIWOŚĆ WSTAWIENIA 2SZT. WÓZKÓW
INWALIDZKICH JEDNOCZEŚNIE
DANE TECHNICZNE:
 gabaryty urządzenia:
ø2,00 m
 strefa funkcjonowania:
Ø5,00m
 wysokość upadkowa:
0,95m
 głębokość posadowienia:
-0,60m
 urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176
 nawierzchnia : wymagana nawierzchnia umożliwiająca wjazd na wózkach inwalidzkich.
MATERIAŁY:
 konstrukcja – konstrukcja z rury stalowej , ocynkowanej i malowanej proszkowo,
 siedziska – płyta HDPE,
 podstawa - konstrukcja z rury stalowej , ocynkowanej , talerz – płyta z PE,
MONTAŻ:
 wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia,

Wszystkie urządzenia muszą posiadać Certyfikaty zgodności z Normą PN-EN 1176 wydane przez
akredytowaną jednostkę.
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Ilustracje poglądowe karuzeli:

PIASKOWNICA INTEGRACYJNA

Piaskownica na nogach, na trzech poziomach dostosowana do użytku dla dzieci niepełnosprawnych.
DANE TECHNICZNE:
 gabaryty urządzenia:
0,50m x 4,00m
 głębokość posadowienia:
-0,60m
 sugerowany wiek użytkownika:
+1 lat
 urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176
MATERIAŁY:
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konstrukcja –drewno sosnowe klejone /sosna skandynawska/ , malowane farbami ekologicznymi
impregnacyjno-dekoracyjnymi chroniącymi przed wpływem czynników atmosferycznych
i odpornych na promieniowanie UV,
talerzyki do robienia babek - sklejka wodoodporna napylana HDPE,
śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami plastikowymi,

MONTAŻ:
 wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia,

Wszystkie Urządzenia muszą posiadać Certyfikaty zgodności z Normą PN-EN 1176 wydane przez
akredytowaną jednostkę.
Ilustracja poglądowa piaskownicy:
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PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH
HUŚTAWKA GRUPOWA- STREFA DZIECI STARSZYCH
Wymagane parametry urządzenia:
Huśtawka grupowa sześciokątna – urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 5 -12 lat, winno
umożliwiać jednoczesną, niezależną zabawę dla sześciorga dzieci. Wszystkie elementy konstrukcyjne
tj. słupy 12szt, poprzecznice 6szt., elementy kotwiące winny być wykonane z materiałów o profilu
okrągłym. Słupy o średnicy nie mniejszej niż 110 mm, wykonane z impregnowanego sosnowego
drewna klejonego o gładkiej powierzchni, z wzdłużnymi wyżłobieniami, pokryte bejcą zabezpieczającą
i laminatem. Słupy wewnętrzne instalowane pod kątem prostym względem podłoża. Poprzecznice
o średnicy nie mniejszej niż Ø114,3 mm wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco i lakierowanej
proszkowo . Lekkie siedziska z oparciami, wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej, zawieszone na
krótko ogniwowym łańcuchu Ø5 mm ocynkowanym na gorąco i pokrytym powłoką
z
poliuretanu. Łańcuchy mocowane za pomocą tulejowych zawiesi wykonanych z aluminium
i poliamidu oraz obrotowych przegubów zapobiegających skręcaniu łańcuchów. Urządzenie winno być
wykonane w sposób umożliwiający instalację w gruncie za pomocą systemowych stelaży
stabilizujących, nie wymagający zalewania konstrukcji betonem.
Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem. Ilustracje poglądowe wykonania huśtawki
grupowej stanowią rysunki 1 i 2.
Wymiary minimalne szer./dł./wys.6,6 x 7,7 x 2,7 m
Strefa bezpieczeństwa: maksymalnie 142 m2
Wysokość upadku: 1,4 m
Urządzenie musi być wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 oraz posiadać
aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną TUV
Ilustracja poglądowa huśtawki grupowej:
Rysunki nr. 1 i 2.
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KARUZELA WAHADŁOWA - STREFA DZIECI STARSZYCH
Wymagane parametry urządzenia:
Karuzela wahadłowa – urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 5 -12 lat umożliwiające wspólną
zabawę dla dwojga dzieci. Urządzenie w postaci dwóch rozpartych ramion zawieszonych na szczycie
słupa za pomocą mechanizmu umożliwiającego wprawienie ramion w ruch obrotowy, wahadłowy w górę
i w dół jak również na boki. Słup centralny winien być wykonany z rury stalowej galwanizowanej
elektrolitycznie o średnicy minimum 152 mm , grubość ścianek rury minimum 5. Ruchome ramiona
mocowane do mechanizmu wahadłowo-obrotowego wykonane ze stali o średnicy 88,9mm
galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo. Miękkie bezpieczne siedziska o okrągłych
kształtach, wykonane z mikroporowej elastycznej pianki poliuretanowej. Uchwyty wykonane
z tworzywa poliamidowego. Kotwienie za pomocą systemowej stopy z elementami zbrojenia osadzone
w gruncie na głębokości 90 cm i zalane betonem na obszarze 120cm x 120cm x 35 cm. Po zaschnięciu,
słup nośny przykręcany do podstawy za pomocą śrub systemowych umożliwiających regulację
pionowego ustawienia słupa.
Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem. Poglądowe ilustracje karuzeli wahadłowej
stanowią rysunki 1, 2 i 3.
Wymiary minimalne szer./dł./wys.: 4,41m x 0,51m x 3,40 m
Strefa bezpieczeństwa: średnica minimum 9,6 m
Wysokość upadku: 1,8 m
Urządzenie musi być wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 oraz posiadać
aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną TUV.
Ilustracje poglądowe karuzeli wahadłowej:
Rys. 1
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Rys. 2

Rys. 3
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HUŚTAWKA OBROTOWA - STREFA DZIECI STARSZYCH
Wymagane parametry urządzenia:
Huśtawka obrotowa – urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 5 -12 lat, umożliwiające wspólne
huśtanie się na zawieszonym wahadle, kilkorgu dzieciom jednocześnie. Wahadło w kształcie gruszki
wykonujące jednocześnie ruch obrotowo wahadłowy, wyposażone w podest dla stóp i uchwyty
umożliwiające bezpieczną zabawę w pozycji stojącej. Konstrukcja urządzenia winna być wykonana
z minimum czterech bardzo silnych, giętych rur stalowych minimum Ø 127mm, grubość ścianek rury
minimum 5 mm. Poprzecznica winna być wzmocniona dodatkowym stelażem z giętej rury i blachy.
Rury winny być galwanizowane na gorąco oraz lakierowane proszkowo powłokami strukturalnymi
o właściwościach antypoślizgowych. Bryła gruszki winna być wykonana z wysokiej gęstości
formowanego rotacyjnie polietylenu. Podest do stóp o konstrukcji stalowej pokryte warstwą elastyczną
z przetworzonego kauczuku. Urządzenie winno być instalowane w gruncie na głębokości 60 cm, bez
zalewania betonem, za pomocą szyn stabilizujących wykonanych ze stali galwanizowanej.
Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem. Poglądowe ilustracje huśtawki obrotowej
stanowią rysunki 1 i 2.
Wymiary huśtawki: dł./szer./wys. nie mniejsze niż 4,4 x 2,1 x 2,95 m.
Strefa bezpieczeństwa: maksymalnie 37 m2
Wysokość upadku: 2,05 m
Urządzenie musi być wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 oraz posiadać
aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną TUV

Ilustracje poglądowe huśtawki obrotowej

Rys.1
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Rys. 2

ZESTAW GIMNASTYCZNY - STREFA DZIECI STARSZYCH
Wymagane parametry urządzenia:
Zestaw dla dzieci powyżej piątego roku życia winien być wyposażony w różnorodne elementy
zabawowe i gimnastyczne zachęcające do aktywności fizycznej, ćwiczeń ruchowych, ćwiczeń
równowagi, umożliwiający zabawę i ćwiczenia kilkunastu dzieciom jednocześnie. Urządzenie winno
składać się z minimum 7 słupów nośnych o wysokości minimum 3,08m wykonanych z bardzo silnych
stalowych rur o średnicy minimum 127mm, grubość ścianek rury minimum 5 mm, mocowane za
pomocą sześciokątnych ożebrowanych ram stabilizujących ze stali ocynkowanej. Rury są
galwanizowane na gorąco zarówno z zewnętrznej jak i wewnętrznej strony. Słupy nośne winny być
połączone bądź wyposażone w różnorodne ruchome, elastyczne, stawiające opór urządzenia
zabawowe i gimnastyczne. Wszystkie ramy poziome umieszczone na wysokości minimum 2,49 m,
urządzenia i drabinki poziome i ramy elementów zabawowych winny być wykonane z giętych rur
o średnicy minimum Ø 48mm. Wszystkie stalowe elementy użytkowe lakierowane metodą proszkową
farbą strukturalną o właściwościach antypoślizgowych. Zestawienie wymaganych elementów
zabawowych i gimnastycznych :
OKRĄGŁA DRABINKA Z PLATFORMĄ SIATKOWĄ –2,70m x 2,70m x 2,49m. Element centralny
zestawu, drabinka z trzema słupami nośnymi, połączonymi z poziomą platformą z siatki w kształcie
serca oraz szczeblami w kształcie kół. Funkcja umożliwiająca przedostanie się na poziome platformy
siatkowe.
PLATFORMA POZIOMA I PIONOWA SIATKA WSPINACZKOWA – 2,20 x 2,40 x 2,49m, Siatki linowe –
pozioma i pionowa połączone stalową drabinką poziomą w kształcie liścia.
KOŁA GIMNASTYCZNE - 2 ruchome koła zawieszone na wysokości 2,40m przeznaczone do ćwiczeń
akrobacyjnych.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA - wysokość 2,90m, wykonana z giętych rur oraz z giętej płyty HPL
o grubości 18mm. Uchwyty wykonane z kruszyw polimerowych.
ZJEŻDŻALNIA –wysokość 1,50m długość 2,55m szerokość 1,20m w kształcie banana wykonana
z wysokiej gęstości formowanego rotacyjnie polietylenu
HUŚTAWKA OBROTOWA KARUZELA – urządzenie do zabawy w pozycji stojącej, platforma
wprowadzana w ruch rotacyjny balansem ciała. Wysokość 2,80m długość 2,50 szerokość 1,0m.
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RUCHOMA DRABINKA UKOŚNA – Drabinka w kształcie liścia, podczas wspinania wprawiana ruch
kołyszący za pomocą elastycznych przegubów. Wysokość 1,50m długość 1,42m.
DRABINKA PIONOWA- Drabinka w kształcie liścia, mocowana do słupa nośnego.
PIONOWE PIŁKI WSPINACZKOWE - cztery kule- stopnie wykonane z elastycznej masy poliuretanowej
umieszczone na słupie pionowym o wysokość 2,90m
UKOŚNE PIŁKI WSPINACZKOWE - pięć kul-stopni wykonanych z elastycznej masy poliuretanowej
umieszczone na dwóch giętych słupach o wysokość 2,90m.
DRABINKA SIATKOWA PIONOWA – wysokość 2,40m rama wykonana z rury 38mm ocynkowanej
i lakierowanej proszkowo. Siatka wykonana z odpornego na rozciąganie łańcucha 6mm ze stali
ocynkowanej w powłoce poliuretanowej.
WOREK TRENINGOWY – zawieszony na wysokości 2,49m wykonany elastycznej masy
poliuretanowej.
KOTWIENIE- bez użycia betonu, na głębokości 60 cm za pomocą systemowych ram stabilizujących ze
stali galwanizowanej.
Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem. Poglądową ilustrację
gimnastycznego stanowią rysunki 1, 2 i 3.
Wymiary zestawu: dł./szer./wys. nie mniejsze niż 7,2m x 8,3m x 3,08 m
Strefa bezpieczeństwa: około 86 m2
Wysokość upadku: 2,8 m

zestawu

Urządzenie musi być wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 oraz posiadać
aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną TUV
Ilustracja poglądowa zestawu gimnastycznego dla dzieci starszych

Rys.1
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Rys. 2

Rys. 3
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PLAC DLA STREET WORKOUTU
ZESTAW STREET WORKOUT:
 drążki wysokie – 16 szt
 drążek żmijka
 drążki niskie 2szt.
 ławka skośna
 poręcze równoległe 3szt.
 rura do pole dance
 lina do wspinania
 kółka gimnastyczne
 drabinka pionowa
 drabinka pozioma 2 szt.
 poręcze niskie
Parametry techniczne urządzeń
 słupy pionowe: przekrój min. 88 mm, grubość ścianki min. 3,6mm.
 drążki: przekrój min. 33 mm, grubość ścianki min. 2,5mm.
 poręcze równoległe: przekrój min. 48 mm, grubość ścianki min. 2,5mm.
Słupy malowane proszkowo na kolor czarny – RAL 9005. Reszta elementów (drążki, poręcze itp.)
ocynkowana ogniowo (bez malowania).
Wszystkie słupy i rury powinny być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich
wnętrza.
Sposób fundamentowania: każdy słup zalewany betonem półsuchym B25 na głębokości 80cm.
Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min. 0,125m3. Fundamenty znajdują się minimum 30
cm pod ziemią.
Nawierzchnia bezpieczna – piasek min. 30cm
Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z najnowszą normą bezpieczeństwa PN-EN 1176, co
pozwala na użytkowanie przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw.
Ilustracja poglądowa:
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ZJAZD LINOWY
STREFA ZJAZD LINOWY
Wymagane parametry urządzenia:
Zjazd Linowy – urządzenie dla dzieci w wieku 5-12 lat, umożliwiające zjazd na siedzisku zawieszonym
na linie stalowej rozciągniętej na długości około 20m pomiędzy żurawiami konstrukcyjnymi. Konstrukcja
zjazdu linowego winna być wykonana z dwóch żurawi o różnych wysokościach.
Żuraw o wysokości minimum 3,97m wykonany z 3 połączonych ze sobą słupów– słup główny o długości
5,28m średnicy Ø 168mm wykonany ze stali galwanizowanej na gorąco oraz dwa gięte słupy
podpierające o długości 4,24 m wykonane ze stali Ø 108 mm galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.
Żuraw o wysokości minimum 3,32m wykonany z 3 połączonych ze sobą słupów– słup główny o
długości 4,56m, średnicy Ø 168mm wykonany ze stali galwanizowanej na gorąco oraz dwa słupy
podpierające o długości 3,51 m wykonane ze stali Ø 108 mm galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.
Konstrukcje zakończone zainstalowanymi na wierzchołkach głowicami wyposażonymi w zębatkowe
systemy naciągu.
Platforma startowa- rama wykonana ze stali galwanizowanej na gorąco oraz z profilowanej płyty
antypoślizgowej ze stopniami wykonanej z tworzywa pokrytego kauczukiem.
Konstrukcje połączone ze sobą wysokowytrzymałą naciągnięta liną stalową.
Siedzisko z mikrokomórkowej pianki poliuretanowej zawieszone na linie z włókien z poliprepylenu
mocowane do ruchomego wózka poruszającego się wzdłuż po linie stalowej na kołach z łożyskami.
Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem. Poglądowe ilustracje zjazdu linowego
stanowią rysunki 1, 2 i 3.
Wymiary minimalne : dł. 24,65m x szer. 2,50m x wys. 3,97m
Strefa bezpieczeństwa: minimum 81 m2
Wysokość upadku: 1,80m
Urządzenie musi być wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 oraz posiadać
aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną TUV
Ilustracje poglądowe zjazdu linowego:
Rys. 1
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Rys. 2

Rys. 3
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TOR PRZESZKÓD
TOR PRZESZKÓD
Wymagane parametry urządzenia:
Zestaw tor przeszkód przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat, winien składać się z sześciu różnych
funkcji tworzących ścieżkę sprawnościową. Pomiędzy urządzeniami winny być umieszczone na
rożnych wysokościach stopnie z bali gumowych umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy
przeszkodami. Zestaw winien składać się z następujących elementów:
WIRUJĄCA KŁODA: Przeszkoda polegająca na przejściu po belce obracającej się wokół osi, trzymając
się liny. Długość 2,38m wysokość 1,50m. Dwa gięte słupy Ø114.0mm połączone drewnianym bębnem
obrotowym, mocowanym na wysokowytrzymałych łożyskach. Poręcz linowa o średnicy 24mm
wykonane z włókien polipropylenu z rdzeniem stalowym , łączone i zakończone zaczepami ze stali
kwasoodpornej.
RUCHOME PODESTY WISZĄCE: Przeszkoda polegająca na przejściu po ruchomych podestach.
Rama w kształcie łuku wykonana z giętych rur Ø114.0mm. Długość 5,05m, wysokość 2,87 m. 6 szt.
podestów zawieszonych na różnych wysokościach i połączonych linami.
KŁADKA: Przeszkoda polegająca na przejściu przez ruchomą belkę zawieszoną za pomocą lin na
czterech giętych słupach. Długość 3,42m szerokość 1,64m wysokość 1,20m. Gięte słupy Ø114.0mm,
Podest o grubości 15 mm o powierzchni antypoślizgowej z tworzywa EkoGrip
MOST LINOWY: Przeszkoda polegająca na przejściu przez most wiszący wykonany z lin. Długość
3,30m, szerokość 0,87m, wysokość 1,20m . Cztery gięte słupy Ø114.0mm Liny o średnicy 16mm.
RÓWNOWAŻNIE UKOŚNE: Przeszkoda polegająca na przejściu przez dwie ukośne belki ,jedną w dół
drugą w górę. Długość 3,45m szerokość 3,45m wysokość 0,55m. Dwie ukośne kładki ze stali pokrytej
powierzchnią antypoślizgową z polietylenu pokrytego kauczukiem osadzone na słupach o średnicy 60,3
mm.
19 SZT. ELASTYCZNE STOPNIE SPRAWNOŚCIOWE: rozmieszczone pomiędzy przeszkodami na
różnych wysokościach 20,30,40 i 50 cm, wykonane z formowanego granulatu SBR i poliuretanu.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali strukturalnej Ø114.0mm, lakierowane
w technologii proszkowej poprzez metalizację (proszek poliestrowy wypalany do 120 mikronów
grubości).
Zastosowane najwyższej wytrzymałości liny o średnicy 16mm i 24mm, wykonane z włókien
polipropylenu z rdzeniem stalowym , łączone i zakończone zaczepami aluminiowymi bądź stalowymi.
Maksymalna wytrzymałość lin: 16mm - 4500 kg. 24mm – 9000 kg.
Podesty i belki wykonane z tworzywa EkoGrip pokrytego kauczukiem.
KOTWIENIE - słupy z podstawami stalowymi o wymiarach 30cm x 30cm , osadzone na utwardzonym
gruncie na głębokości 85 cm i zalewane betonem, stopnie wejściowe montowane na stopach
metalowych kotwionych na głębokości 30 cm i zalewanych betonem.
Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem. Poglądowe ilustracje zestawu Tor
Przeszkód stanowią rysunki 1, 2 i 3.
Wymiary minimalne zestawu: dł./szer./wys. 14,37m x 13,08m x 2,88 m
Strefa bezpieczeństwa: minimum 103 m2
Wysokość upadku: 1,08 m
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Urządzenie musi być wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 oraz posiadać
aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną TUV.
Ilustracje poglądowe toru przeszkód dla dzieci 5-12 lat
Rys.1

Rys. 2

Strona 28 z 30

Rys. 3
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ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY –
ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI
TABLICE INFORMACYJNE

ŚCIEŻKI ROWEROWE
CHODNIKI
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