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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie. 
1.2. Wizja lokalna 
1.3. Dokumentacja fotograficzna 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw przy  
ul. Górniczej 14-17 w Woli. 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu technicznego dotyczącego modernizacji 
terenu istniejącego placu zabaw przy ul. Górniczej 14-17 w Woli. 
 
Tak przyjętemu celowi pracy podporządkowano zakres obejmujący: 
- Wizje lokalne; 
- Analizę terenu i jego istniejącego zagospodarowania; 
- Rysunki zagospodarowania terenu; 
- Opis techniczny; 
 
 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 1751/59 położonej w Woli przy  
ul. Górniczej 14-17. Działka jest zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi 
będącymi częścią OSIEDLA WOLA II. Działka jest uzbrojona w sieci wodociągowe, gazowe, 
kanalizacyjne, teletechniczne, ciepłownicze oraz energii elektrycznej. Działka posiada dostęp 
do drogi publicznej. Na terenie działki znajduje się przestrzeń rekreacyjną, która obejmuje 
cześć projektowanej siłowni zewnętrznej oraz istniejący plac zabaw. Teren objęty 
opracowaniem jest płaski – dwupoziomowy. Różnica wysokości miedzy poziomami wynosi 
ok. 45cm. Teren porośnięty roślinnością ( pojedyncze drzewa oraz krzewy). Istniejący plac 
zabaw posiada nawierzchnię piaskową oraz trawiastą. Urządzenia znajdujące się na placu 
zabaw są w stanie dobrym i nie wymagają wymiany. Teren placu zabaw jest ogrodzony. 
 

 
Rys. 1 . Teren objęty opracowaniem (geoportal.gov.pl) 

 
 
 



 
PROJEKT     PROJEKT TECHNICZNY -  ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU ZABAW  str. 4 
 

 

 
Rys. 2 . Teren objęty opracowaniem – widok 

 
 

 
Rys. 3 . Teren objęty opracowaniem – widok 
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Rys. 4. Teren objęty opracowaniem – widok 

 
 
 

 
 
 
5. OPIS PROJEKOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA  

Istniejący plac zabaw jest wyposażony w kilkanaście urządzeń zabawowych. Większość 
wykonanych z metalu jest w stanie b. dobrym dlatego przewiduje się zachowanie tych 
urządzeń ze zmianą ich lokalizacji. Na terenie znajduje się również zestaw zabawowy 
„Marysia” wykonany z drewna, który zostanie zachowany jeśli w czasie zmiany jego 
lokalizacji nie ulegnie uszkodzeniu. Piaskownica drewniana która istnieje zostanie 
zastąpiona nowa ze względu na uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania 
warunków atmosferycznych. Na placu znajdują się zabawka na sprężynie, huśtawka 
dwustanowiskowa, huśtawka wahadłowa oraz karuzela które przewiduje się do dalszej 
adaptacji.   

Istniejąca zieleń na terenie objętym opracowaniem zostanie zachowana oraz 
uzupełniona o nowe gatunki roślin. Nową roślinność projektuje się w formie jednolitych 
plam nasadzeń. Zieleń która będzie pełniła funkcję izolacyjną oraz estetyczną.  
 
 
Projektowany plac zabaw dla dzieci został podzielony na 2 części. Strefy te zostały 
wydzielone za pomocą nawierzchni. Pierwsza część to obszar z zaprojektowaną 
nawierzchnią bezpieczną poliuretanową w barwach szarych i niebieskich. W tej części 
zlokalizowano większość urządzeń zabawowych. Znajduje się tutaj piaskownica  
(umiejscowiona niedaleko wejścia by ułatwić wymianę piasku), huśtawka 
dwustanowiskowa, huśtawka wahadłowa, element na sprężynie oraz karuzela. W 
podłożu nawierzchni pojawi się „ gra w klasy” wykonana również z płyt poliuretanowych.  
Druga strefa placu zabaw to obszar położony wyżej ( różnica terenu ok. 45cm). Różnica 
terenu ostała zniwelowana poprzez zastosowanie murku oporowego z koszy 
gabionowych na których pojawią się siedziska drewniane. Nawierzchnia tej części placu 
zabaw wykonana zostanie z naturalnych zrębków. W tej strefie zaprojektowany został 
zestaw zabawowy „Marysia” oraz dodatkowo pojawią się elementy naturalnego placu 
zabaw wykonane z belek oraz pni drewna.  
Wszystkie zaprojektowane urządzenia są dostosowane dla dzieci od 3 roku życia.   
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6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1 OPIS ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH - ELEMENTY ZABAWOWE I REKREACYJNE 

 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności 
poświadczające zgodność z aktualnymi polskimi (lub równoważnymi europejskimi) 
normami dla wyposażenia na publiczne place zabaw z grupy PN-EN 1176 (w 
szczególności 1176-1 do 1176-7; 1176-10; 1176-11 oraz 1177 w zależności od 
urządzenia). 

 

 

1. Piaskownica kwadratowa 250x250cm z siedziskami 

 

 

 

 

2. Huśtawka podwójna metalowa – istniejąca do adaptacji 

 

 

 

 

Wymiary urządzenia 360x210x220 cm 
Wysokość swobodnego upadku 130 cm 
Strefa bezpieczeństwa 360x725 cm 
Liczba użytkowników 2 
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3. Karuzela metalowa - istniejąca do adaptacji 

 

Wymiary urządzenia 180x180x66 cm 
Wysokość swobodnego upadku max 60 cm 
Strefa bezpieczeństwa O 580 cm 

 

 

4. Zabawka na sprężynie HDPE – Motor - istniejąca do adaptacji 

 

 

 

Wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość) 106x23x86 cm 
Wysokość swobodnego upadku max 60 cm 
Strefa bezpieczeństwa 290x223 cm 
Liczba użytkowników 1 

 

 

5. Huśtawka równoważnia - istniejąca do adaptacji 
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6. Zestaw zabawowy Marysia - nr kat. 08-1083 - istniejąca do adaptacji 

 

 

Wymiary urządzenia 495x390x280 cm 

Wysokość swobodnego upadku max 120 cm 

Strefa bezpieczeństwa 845x690 cm 

 

7. Zestaw do gry w klasy – nawierzchnia poliuretanowa  

( w projekcie uwzględniono płyty w kolorze grafitowo – żółtym) 

 

 

8. Naturalne elementy zabawowe  

A) Równoważnia z drewnianych belek 10x10cm  

Długość belek: 230cm, 170cm, 240cm, 220cm, 180cm 
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B) Tor sprawnościowy – pnie drewna – 10 sztuk 

średnica od 20-45cm 

 

 
 

9. Tablica do rysowania 

 

MATERIAŁY 
Konstrukcja drewniana 
Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym 
WYMIARY: 
wymiar konstrukcji: 125x10, wys. 120 
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6.2 OPIS MATERIAŁÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ZASTOSOWANYCH W 
PROJEKCIE 

  

10. Na placu zabaw projektuje się elastyczną poliuretanowo-gumową nawierzchnię 
bezpieczną  spełniającą wszystkie wymagania bezpieczeństwa według standardów 
europejskich i polskich oraz norm dotyczących bezpiecznych placów zabaw PN-EN 
1176 i PN-EN 1177, a przede wszystkim spełniającą wymagania krytycznej 
wysokości upadku do 3,1 m. Projektowana nawierzchnia bezpieczna składa się z 
pojedynczych elementów – płytek bezpiecznych o wymiarach 500x500 mm i 
grubości 40mm. Nawierzchnia poliuretanowa wykonana jest z granulatu gumowego 
SBR połączone z wierzchnią warstwą z granulatu EPDM. 

RAL 7035 Light Gray     RAL 5019  Capri Blue 

 

SPOSÓB MONTAŻU 

- Nawierzchnie należy układać na podbudowach wypoziomowanych i 
utwardzonych 

- Podczas układania nawierzchni, należy pozostawić szczeliny między płytami od 
2-5mm jako dylatację nawierzchni. 

- Ze względu na użyty materiał do produkcji nawierzchni może spowodować 
kurczenie i rozszerzenie się płyt pod wpływem temperatur. W efekcie mogą 
powstać szczeliny do 5mm między płytami, czego nie należy poprawiać. 

- nie ma konieczności klejenia  płyt do podłoża. 
- Nawierzchnie docinamy za pomocą noża tapicerskiego, ręcznych lub 

wolnoobrotowych narzędzi do cięcia drzewa 
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PODBUDOWA 

Przygotowanie podbudowy należy wykonać ze szczególną starannością. Wykonana 
podbudowa powinna być dokładnie wypoziomowana, oraz w przypadku odpływu 
wody wykonana ze               spadkiem 0,5

Dostępne są trzy warianty podbudowy: 

- Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia)a. pierwsza warstwa z 
zagęszczonego kruszywa o grubości 15
mechanicznieb. druga warstwa kruszywa grubości 5cm frakcji 2
16mm) można również zastosować mieszankę cementow

- Podbudowa z wykorzystaniem kraty stabilizacyjnej, którą należy uzupełnić 
kruszywem(zgodnie z zaleceniem producenta).

- Podbudowa z płyty betonowej gr. Min 10cma. Warstwa piasku gr. 10cm 
zagęszczona mechanicznieb. Warstwa betonu min. B15 gr. 7

Użytkowanie: Po montażu płyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, 
nawierzchnie wymyć gorąca wodą środkiem odtłuszczającym. Zabrania się: 
wjeżdżania na nawierzchnie żadnymi pojazdami mechanicznymi.
nawierzchni w obuwiu ze szpilk

 

Płyty ułożone w układzie przyległym

 

 

 

 

 

 

KONSERWACJA: 

Nawierzchnia z płyt SBR wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku. 
Konserwacje należy wykonać z użyciem wody o ciśnieniu nie większym niż 0,05 
MPA, w innym przypadku zabrudzona nawierzchnia będzie trudna do umycia i może 
to spowodować trwałą zmianę koloru. Miejsca trudne do wyczyszczenia należy 
umyć miękką gąbka z użyciem środków do czyszczenia naczyń. Zabrania się 
używania środków na bazie oleju, ponieważ na
niebezpieczna do użytkowania. Zabrania się używania do czyszczenia nawierzchni 
narzędzi o ostrych i twardych krawędziach.
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Przygotowanie podbudowy należy wykonać ze szczególną starannością. Wykonana 
podbudowa powinna być dokładnie wypoziomowana, oraz w przypadku odpływu 
wody wykonana ze               spadkiem 0,5-1%.  

Dostępne są trzy warianty podbudowy:  

Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia)a. pierwsza warstwa z 
zagęszczonego kruszywa o grubości 15-20 cm frakcji 0mm-60mm zagęszczona 
mechanicznieb. druga warstwa kruszywa grubości 5cm frakcji 2
16mm) można również zastosować mieszankę cementowo-piaskową.
Podbudowa z wykorzystaniem kraty stabilizacyjnej, którą należy uzupełnić 
kruszywem(zgodnie z zaleceniem producenta). 
Podbudowa z płyty betonowej gr. Min 10cma. Warstwa piasku gr. 10cm 
zagęszczona mechanicznieb. Warstwa betonu min. B15 gr. 7-10c

Użytkowanie: Po montażu płyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, 
nawierzchnie wymyć gorąca wodą środkiem odtłuszczającym. Zabrania się: 
wjeżdżania na nawierzchnie żadnymi pojazdami mechanicznymi.-użytkowania 
nawierzchni w obuwiu ze szpilkami metalowymi, oraz z tworzyw sztucznych.

Płyty ułożone w układzie przyległym 

Nawierzchnia z płyt SBR wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku. 
Konserwacje należy wykonać z użyciem wody o ciśnieniu nie większym niż 0,05 

przypadku zabrudzona nawierzchnia będzie trudna do umycia i może 
to spowodować trwałą zmianę koloru. Miejsca trudne do wyczyszczenia należy 
umyć miękką gąbka z użyciem środków do czyszczenia naczyń. Zabrania się 
używania środków na bazie oleju, ponieważ nawierzchnia stanie się śliska i 
niebezpieczna do użytkowania. Zabrania się używania do czyszczenia nawierzchni 
narzędzi o ostrych i twardych krawędziach. 

  str. 11 

Przygotowanie podbudowy należy wykonać ze szczególną starannością. Wykonana 
podbudowa powinna być dokładnie wypoziomowana, oraz w przypadku odpływu 

Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia)a. pierwsza warstwa z 
60mm zagęszczona 

mechanicznieb. druga warstwa kruszywa grubości 5cm frakcji 2-8mm (max 0-
piaskową. 

Podbudowa z wykorzystaniem kraty stabilizacyjnej, którą należy uzupełnić 

Podbudowa z płyty betonowej gr. Min 10cma. Warstwa piasku gr. 10cm 
10cm 

Użytkowanie: Po montażu płyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, 
nawierzchnie wymyć gorąca wodą środkiem odtłuszczającym. Zabrania się: -

użytkowania 
ami metalowymi, oraz z tworzyw sztucznych. 

Nawierzchnia z płyt SBR wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku. 
Konserwacje należy wykonać z użyciem wody o ciśnieniu nie większym niż 0,05 

przypadku zabrudzona nawierzchnia będzie trudna do umycia i może 
to spowodować trwałą zmianę koloru. Miejsca trudne do wyczyszczenia należy 
umyć miękką gąbka z użyciem środków do czyszczenia naczyń. Zabrania się 

wierzchnia stanie się śliska i 
niebezpieczna do użytkowania. Zabrania się używania do czyszczenia nawierzchni 
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11. Nawierzchnia – zrębek 

Projektuje się nawierzchnię sypką, wykonaną ze zmiękczanych technologicznie 
zrębków drewnianych. Warstwa użytkowa oczyszczona jest z zanieczyszczeń 
stałych i organicznych. Jest w pełni przepuszczalna dla wody i łatwo dostępna 
zarówno dla wózków dziecięcych jak i inwalidzkich. Jest przyjazna dla środowiska i 
uznawana jako powierzchnia biologicznie czynna. Montaż - nawierzchnię można 
montować bezpośrednio w gruncie. Ze względów eksploatacyjnych zaleca się 
jednak montaż nawierzchni w korycie z warstwą odsączającą, najlepiej z kruszyw 
mineralnych. 

Zrębki spełniają rygorystyczne wymogi DIN EN 1177, a jej właściwości 
amortyzowania upadków potwierdzone są badaniami oraz wszelkimi certyfikatami. 
Materiał poddawany wielokrotnej kontroli na etapie produkcji, wolny od substancji 
toksycznych jest bezpieczny dla środowiska jak i dla użytkujących plac zabaw 
dzieci. Wyniki testów po badaniach wg HIC na krytyczną wysokość upadku zgodnie 
z normą DIN EN 1177 (dla nawierzchni o grubości 30cm) max. wysokość upadku: 
3m 

 

 

 

 

12. Ławka parkowa miejska - siedzisko  

 

 

Siedzisko wykonane z najwyższej jakości stali i drewna, użyte materiały zapewniają 
ławkom wytrzymałość i piękny wygląd. Lekka konstrukcja metalowa z  drewnianym 
siedziskiem ,długość 160 cm. Montowana do elementów architektury już istniejącej. 
 Konstrukcja ławki wykonana jest ze stali nierdzewnej, drewno olcha 

 Dane techniczne 

długość cm 160   
szerokość cm 45 
wysokość cm 9 



 
PROJEKT     PROJEKT TECHNICZNY -  ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU ZABAW  str. 13 
 

 
13. Murek oporowy – gabiony 

Kosze gabionowe o wymiarach 600x50x50cm ( ilość 2 sztuki) 

 

 Specyfikacje 

- Kolor: srebrny  
- Materiał: stal galwanizowana  
- Wymiary: 600 x 50 x 50 cm (dł. x szer. x wys.) 
- Wymiary oczek siatki: 10 x 5 cm/10 x 10 cm (dł. x szer.)  
- Średnica drutu: 3,5 mm  
- Duża pojemność 
- Maksymalna pojemność: 1400 kg/m³  
- EAN: 8719883592169 
- SKU: 143581 
- Brand: vidaXL 

 
 

14. Kamień do wypełnienie koszy gabionowych – ICE BLUE frakcja 100-150mm ilość: 
4,2t 
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7. PROJEKT ZIELENI 

7.1 Opis projektu zieleni 

W projekcie zieleni przewidziano nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Projekt  
nasadzeń roślinnych został wykonany w oparciu o warunki siedliskowe, planowany 
sposób użytkowania jak i wymagania techniczne. Dobór roślin oparty został głównie na 
nasadzeniach roślinności krzewiastej, w tym w znacznym stopniu roślinności okrywowej 
o odpowiednich właściwościach użytkowych i walorach estetycznych. 

 

7.2.Wykaz prac ogrodniczych 

Po zakończeniu robót budowlanych teren przeznaczony pod nasadzenia należy 
oczyścić ze śmieci i resztek budowlanych. Teren należy przekopać na głębokość 20-
25cm. Ziemię z wykopów pod sadzone rośliny rozplantować. Wszystkie rośliny po 
posadzeniu należy systematycznie podlewać. Wszystkie prace związane zsadzeniem 
krzewów powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz 
„Zaleceniami dotyczącymi realizacji zieleni” opracowanymi przez Polskie 
Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” 
(Kraków 2007). 

Drzewa  
Drzewa liściaste sadzić do dołów o średnicy 0,7m z zaprawą dołów do połowy ziemią 
urodzajną z zakupu. Wszystkie drzewa liściaste należy opalikować (3 paliki z 
poprzeczkami i taśmą ogrodniczą do każdego egzemplarza).Przy drzewach uformować 
misy o średnicy ok. 1m. Pod sadzonymi drzewami, rozłożyć korę drzewną drobno 
mieloną i przekompostowaną warstwą grubości 5cm (frakcja 20-40mm).  
 
Krzewy  
Krzewy liściaste i byliny sadzić do dołów o średnicy 0,5m zaprawionych do połowy 
ziemią urodzajną z zakupu. Krzewy sadzone będą w skupinach. Pod sadzonymi 
krzewami oraz wokół byliny rozłożyć korę drzewną drobno mieloną i przekompostowaną 
warstwą grubości 5cm (frakcja 20-40mm). 
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7.3 Wykaz projektowanych roślin 
 

Nr 
Zdjęcie Nazwa Opis Uwagi Ilość 

1. 

 

 
 

Sosna czarna 
“Fastigiata’ 
(Pinus nigra 
“Fastigiata”) 

 

Odmiana  sosny czarnej o pokroju 
kolumnowym. Jej docelowa 
wysokość wynosi od 5 do 10 metrów 
a szerokość od 1 do 2 metrów. 
Posiada pędy skierowane są ku 
górze. Długie igły mają kolor 
ciemnozielony.Drzewo nie potrzebuje 
specjalnych warunków do 
prawidłowego rozwoju.  

Wystarcza jej 
przeciętna gleba 
ogrodowa, 
umiarkowanie 
wilgotna. Roślina 
jest tolerancyjna w 
stosunku do 
odczynu podłoża. 
Preferuje 
stanowiska 
półcieniste lub 
słoneczne. 

14 

2. 

 

 
  

Rozplenica japońska 
‘Hameln’ 
(Pennisetum 
alopecuroides 
‘Hameln’) 
 

 
 
Kępkowa trawa bylinowa. Wysokość 
kępy liści wynosi 50-75 cm, a w 
czasie kwitnienia trawa dorasta do 
75-100 cm. Kwitnie – od końca lipca. 
Puszyste kwiatostany, które 
przypominają wąskie szczotki do 
butelek, „wystrzeliwują jak fontanna” 
z gęstej kępy liści.  

 

Obumarłe liście 
ścina się wczesną 
wiosną. 

 

6 

3. 

 

 
 

Śmiałek darniowy 
(Deschampsia 
caespitosa) 

 

Ozdobna trawa tworząca gęste 
kępy długich, wąskich, łukowato 
wygiętych liści. Pędy 
kwiatostanowe dorastają do 
wysokości 150 cm. Wiechy 
początkowo zielone, potem 
żółtawe, przewieszające się, w 
VI-VII.  

 

Obumarłe liście 
ścina się wczesną 
wiosną przed 
wypuszczeniem 
nowych pędów. 

19 

4. 

 

Szałwia omszona 
‘Adrian’ 
(Salvia nemorosa 
‘Adrian’) 

Odmiana szałwi omszonej o 
białych kwiatach. Osiąga 
wysokość do 40 cm. Nie rozrasta 
się szeroko, tworzy półkuliste 
kępy. Pędy liczne, wzniesione. 
Na wierzchołkach rozgałęzionych 
pędów od czerwca, wyrastają 
długie, kłosowate kwiatostany z 
białymi, drobnymi kwiatami i 
okazałymi podkwiatkami. Kwiaty 
zebrane są w okółki, w dole 
kwiatostanu luźniejsze, w górze 
ułożone bardzo gęsto.  

Po okresie obfitego 
kwitnienia, szałwię 
przyciąć dość nisko, 
prawie tuż nad 
ziemią. Szybko 
wyrosną nowe pędy 
i zakwitną jesienią. 

24 

5. 

 

 
 

Ostnica włosowata  
(Stipa capillata) 

Tworzy niskie kępy liści. W lipcu 
wytwarza duże, wiechowate 
kwiatostany. Bardzo atrakcyjna, 
dorasta do 80 cm. Zaleca się ją 
do obsadzania alpinariów lub do 
wysadzania na rabatach 
bylinowych, zawsze w miejscach 
słonecznych, suchych, 
szczególnie eksponowanych. 

Obumarłe liście 
ścina się wczesną 
wiosną przed 
wypuszczeniem 
nowych pędów. 

16 
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6. 

 

 
 

Brzoza pożyteczna 
(Betula doorenbos) 

 

Jedna z najcenniejszych odmian 
brzozy pożytecznej, popularnie 
uprawiana ze względu na 
wyjątkowo dekoracyjną, 
śnieżnobiałą korowinę 
okrywającą pień i konary. 
Wszystkie konary wyrastają z 
pnia pod ostrym kątem. Cechą 
charakterystyczną odmiany jest 
śnieżnobiała kora złuszczając się 
cienkimi płatkami. Dzięki temu 
nawet młode drzewa są bardzo 
dekoracyjne. Liście są zielone, 
sercowate, mają 5-8 cm długości, 
są stosunkowo duże i 
błyszczące. Na jesieni 
przybierają złocistożółtą barwę. 

Obwód pnia 
sadzonki drzewa 

12-14cm wysokość 
250-320cm 

4 

7. 

 

Szczodrzeniec wczesny 
'Albus'  
( Cytisus ×praecox ) 

Bardzo dekoracyjna odmiana o 
białym, pachnącym kwiecie. W 
czasie kwitnienia jedna z 
najbardziej dekoracyjnych roślin. 
Cenny, wieloletni krzew z uwagi 
na niezwykle ozdobne, 
motylkowate, białe kwiaty, które 
w maju gęsto oblepiają całą 
roślinę. Kwiaty o lekko 
słodkawym zapachu. Krzew o 
gęstym, wyprostowanym pokroju 
dorastający do ok. 1 metra 
wysokości i 70 cm szerokości. 

 

Podczas sadzenie 
ziemie wymieszać z 
piaskiem. Starsze 
rośliny można ciąć. 

11 

 
 
 
 
 

8. ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH 

1. Demontaż urządzeń zabawowych 

2. Usunięcie piasku z terenu placu zabaw 

3. Darniowanie istniejącej nawierzchni trawiastej 

4. Wykonanie murku oporowego gabionowego 

5. Montaż nowych urządzeń zabawowych 

6. Prace ziemne związane z niwelacją terenu 

7. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 

8. Montaż siedzisk drewnianych 

9. Wykonanie zasadzeń zieleni 

10. Wykonanie nawierzchni ze zrębków 

11. Uporządkowanie terenu 

 
 


