
- 1 -

Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska     45-052 Opole ul. Oleska 10/7    tel.  0/774546321,  0/601476576

                          METRYKA PROJEKTU

Temat opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ   PROJEKT BUDOWLANY REWITALIZACJI 
PARKU W DOMECKU.

Obiekt: PARK W DOMECKU UL. WOLNOŚCI.

Adres: DOMECKO  UL. WOLNOŚCI

DZ. NR   240, 241, 242, 554/243,  K. M. 5   OBRĘB 
DOMECKO

 

Inwestor: GMINA KOMPRACHCICE

KOMPRACHCICE UL. KOLEJOWA 3

Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANO- ARCHITEKTONICZNY.

 

  

Data opracowania: 20 styczeń   2017 R.

Zawartość teczki :
Opis techniczny
Rysunki :  szt. 
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                                Opole dn. 20. 01. 2017 r.

 
 

                                                                    OŚWIADCZENIE

Dot. projektu budowlanego  ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ   PROJEKTU 
BUDOWLANY REWITALIZACJI PARKU W DOMECKU  ZLOKALIZOWANEGO PRZY  UL. 
WOLNOŚCI  DZ. NR 554/234,  240, 241, 242  K. M. 5  obręb DOMECKO

Oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska
nr upr. 290/94/Op
45- 052 Opole ul. Oleska 10  

 
mgr inż. arch. Anna Rejman-Leniec
nr upr. 03/OPOKK/2009
46-200 Ligota Dolna,   ul. Wołczyńska 25
 

mgr inż. Krzysztof Giesa
nr upr. 195/91/OP
46-050 Tarnów Opolski ul. Klimasa 54

mgr inż. Ewald Mrugała
nr upr. 201/91/OP
45-288 Opole Ul. Dąbrowszczaków 1/504 
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OPIS TECHNICZNY

do  projektu  budowlanego  REWITALIZACJI  PARKU  ZABYTKOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU UL. DWORSKA DZ. NR 554/234,  240, 241, 242
 K. M. 5  obręb DOMECKO

I. SPIS RYSUNKÓW

1. Projekt zagospodarowanie terenu   1:500
2. Siłownia zewnętrzna- wyposażenie 1:250
3. Boisko w siatkówkę plażowa, polana piknikowa- wyposażenie 1:200
4. Plac zabaw A 1:200
5. Plac zabaw B 1:200
6. Plac zabaw F 1:200
7. Plac ze sceną-C, parkingi, plac manewrowy, miejsce na TOI, TOI

1:250 
8. Przekroje przez projektowane nawierzchnie 1:25

9. Ogrodzenie systemowe placu zabaw 1:20
10. Witacz- słup informacyjny 1:20

II. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
 -Zlecenie Inwestora 
 -Podkład geodezyjny w skali 1:500, 1:1000
-Warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać budynki Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.
 -Uzgodnienia z przedstawicielem inwestorem.

III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1  Przedmiotem  opracowania  projektowego  jest  KONCEPCJA PARKU  ZABYTKOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO W DOMECKU UL. DWORSKA  DZ. NR  554/234,  240, 241, 242 K. M. 5  obręb
DOMECKO.

Rys historyczny i stan obecny:

Początki dziejów miejscowości sięgają końca XIII w. W dokumencie z 1401 r. wymieniony został 
Henryk z Domecka. W następnych stuleciach wioska prawdopodobnie była podzielona na dwie 
części, jedna należała do rodziny von Supp, a druga do rodu von Emberg. Przedstawiciele obydwu 
rodzin używali również zastępczego nazwiska von Dometzko, utworzonego od nazwy 
miejscowości. W dokumentach z 1476 r. pojawia się Konrad Supp von Dometzko, będący wójtem 
dziedzicznym Opola. W źródłach z początku XV w. występuje też Jan Irrenberg z Domecka. 
Kolejny członek tej rodziny Nickel Ehrenberg von Dometzko w 1466 r. pełnił funkcję starosty 
okręgu sądowego w Niemodlinie. W dokumentach z lat 1523-1531 występuje Bernard Dometzki, 
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będący burgrabią zamku opolskiego, a następnie starostą księstwa opolsko-raciborskiego. Niemal 
równocześnie z nim w źródłach pojawia się Johann Dometzki (w latach 1526-1533), być może jego 
brat. Z dokumentu królowej Izabeli dla miasta Prudnika z 1552 r. znamy Hansa Hempergka 
zwanego Dometzki. Córka Jana von Ehrenberga z Domecka, Marusza, była żoną Wolffa Beera (zm.
przed 1583 r.), właściciela Bażan koło Olesna. W 1563 r. część Domecka kupił Joachim Buchta von
Buchtitz (zm. 1582 r.), syn Łukasza herbu Odrowąż (zm. 1532 r.), odtąd miejscowość dzieliła się na
część należącą do Embergów i Buchtów. W latach 1565-1583 w źródłach pojawia się Jan Henberg 
żonaty z Anną, córką Jana Krzidlowskiego ze Skrzydłowic, a w 1583 r. wzmiankowany był również
Kasper Hornberk von Dometzko. Część miejscowości w rękach Embergów pozostała aż do 1689 
roku. Joachim Buchta von Buchtitz (zm. 1582 r.) posiadający liczne majątki w księstwie opolskim, 
w skład których wchodziło też Domecko, w dokumentach występował między innymi pod 
nazwiskiem Bilicki. Majątki po nim odziedziczył jego syn Jerzy. Ze śmiercią Jerzego w 1608 r. 
wygasła męska linia Buchtów z Otmętu, Domecko przejął Jan Buchta von Buchtitz (zm. 1632 r.) z 
linii z Puszyny. Następnie dobra odziedziczył jego syn Jerzy Łukasz, a po nim Łukasz Buchta, 
wymieniony w źródłach z 1672 r. Łukasz Buchta był ostatnim przedstawicielem rodziny. Następnie 
Domecko należało do Erdmanna Ferdynanda Pawlowskiego (1629-1683) asesora sądu ziemskiego 
księstwa opolsko-raciborskiego, od 1666 r. posiadającego tytuł barona. Od 1854 r. dobra w 
Domecku były własnością Alberta Gerlacha. W 1886 r. powierzchnia majątku wynosiła 425ha. 
Albert Gerlach jako właściciel posiadłości wymieniony został jeszcze w księdze adresowej z 1905 r.
W 1912 r. majątek w Domecku należał już do Richarda Neugebauera. Richard Neugebauer był 
właścicielem dóbr co najmniej do 1937 r. Za jego rządów powierzchnia majątku zmniejszyła się do 
387ha. Po drugiej wojnie światowej posiadłość została znacjonalizowana. Obecnie dwór w 
Domecku wykorzystywany jest jako wielorodzinny budynek mieszkalny, dlatego można go 
zobaczyć tylko z zewnątrz.
 
Dwór
Klasycystyczny dwór w Domecku został zbudowany około 1800 r. Budynek murowany z cegły, 
potynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, na sklepionych piwnicach, dwukondygnacjowy, 
nakryty dachem naczółkowym wykonanym z dachówki. Fasada (elewacja północna) 
siedmioosiowa, z centralnie usytuowanym głównym wejściem. Do elewacji wschodniej dostawiona

 niewielka dobudówka, nakryta dachem dwuspadowym. Elewacja tylna ośmioosiowa. Obecnie 
elewacje budynku pozbawione ozdobnych detali architektonicznych, jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX w. okna posiadały obramowania uszate z kluczami, pomiędzy oknami 
pierwszej i drugiej kondygnacji znajdowały się stiukowe festony, a część elewacji ozdabiało 
boniowanie. Układ wnętrz dwutraktowy, z korytarzem pomiędzy traktami. Na osi budynku sień ze 
zabiegową klatką schodową. Pomieszczenia nakryte płaskimi stropami.
 
Zabytki w Domecku:
Do rejestru zabytków sztuki w Domecku wpisano zespół dworski: dwór (24.04.1974 r., nr rej.: 
2006/74) i park (1.08.1983 r., nr rej.: 73/83).

 Stan istniejący 

Teren parku objęty opracowaniem znajduje się na obszarze gminy Komprachcice w miejscowości
Domecko. Zajmuje powierzchnie ok. 4, 075 ha. Stanowi fragment wiejskiego założenia parkowego.
Jest  terenem  bezpośrednio  przylegającym  do  terenu  Szkoły  Podstawowej  oraz  terenu  osiedla
mieszkaniowego.  Teren  parku  położony  jest  w  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej  wsi,
szczególnie instensywnej od strony wschodniej. Od strony zachodniej granicę parku wyznacza ul.
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Dworska. Od strony południowej park przylega do osiedla mieszkaniowego byłego gospodarstwa
produkcji warzywniczej stanowiącej teren gospodarstwa rolnego- prywatny właściciel. Od zachodu
park graniczy z działkami zabudowanymi zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz budynkami
gospodarczymi. W części północno- wschodniej znajduje się niewielki staw, podwyższający walory
widokowe parku.

4.  Bilans terenu
 
-Pow. rowów 2052,00 m2  
-Pow. stawu 2078,00 m2    
-Pow. nawierzchni przepuszczalnej- mineralnej /ścieżek, 
placu ze sceną, drogi pieszo- jezdnej- 2734,50 m2

 
-Pow. parkingu, miejsca na TOY-TOY, plac manewrowy 474,84 m2  
-Pow. nawierzchni piaszczystej: place zabaw, boisko 1343,50 m2 
-Pow. terenów zielonych-   31844,16 m2  
-Pow. utwardzenia pod ognisko 7,00 m2    

 

Razem w granicach opracowania DZ. NR  240, 241, 242, 554/243  K. M. 5
 obręb DOMECKO -                       40534,00 m2  

5. Teren jest wpisany do rejestru o ochronie zabytków (1.08.1983 r., nr rej.: 73/83).

6. Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego w związku z powyższym  eksploatacja
górnicza nie ma wpływu na działkę.

7.  Obiekt  nie  posiada  cech  istniejących  oraz  nie  przewiduje  się  zagrożeń  dla  środowiska  oraz
higieny i zdrowia użytkowników.

8.  Innych  danych  wynikających  ze  specyfiki,  charakteru  i  stopnia  skomplikowania  obiektu
budowlanego- brak.

9.      Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a)    zapotrzebowania  i  jakości  wody oraz  ilości,  jakości-  nie  dotyczy,   sposób  odprowadzania
ścieków-  toalety przenosnie obsługiwane zgodnie z zawartą umową z firmą TOI-TOI. W terenie
nie występuja kolizje z istniejącymi sieciami.

b)    emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,  - nie występuje

c)    rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów- odpady typu bytowego odbierane na podstawie 
istniejącej umowy z TOI-TOI.

d)    emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń- nie występuje

e)    wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne-  nie występuje 
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Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne nie ograniczają i nie eliminują wpływu obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

 
PROJEKT  ZIELENI

Projekt w zakresie „Szaty roślinnej” to rewitalizacja istniejącego założenia parkowego. Park jest 
obiektem ukończonym w zakresie zagospodarowania zielenią, ale pozostawał bez pielęgnacji przez 
ok. 25 lat. Na terenie obiektu należy wykonać usunięcia lub uzupełnienia części roślin, bądź 
wymiana detali, w najważniejszych fragmentach założenia parkowego. Obiekt jest zabytkiem, 
budowanym przez kilkaset lat, etapami, a najmłodsza część powstała samoczynnie bez ingerencji 
człowieka. 
Istniejący drzewostan w części najstarszej parku adaptuje się. Do likwidacji przeznaczono młode 
samosiewy drzew liściastych, pozostawiając jednocześnie pojedyncze egzemplarze. Ponadto w tej 
najstarszej części należy usunąć duże ilości samosiewów krzewów liściastych, dla uzyskania wnętrz
parkowych i odtworzenia osi widokowych. W tej części  proponuje się pojedyncze nasadzenia 
drzew przy stawku parkowym. Z krzewów przewiduje się uzupełnienie istniejących, krzewami 
rodzimymi dla stanowisk grądowych i przywodnych jak np.: wierzba, kalina, czeremcha, dereń lub 
cis.
Po uprzątnięciu liści runo parkowe zostanie uzupełnione nasadzeniami pnączy, bylin i traw 
okrywowych. Trawniki projektowane w tej części jako leśne. Całość najstarszego drzewostanu, 
stanowiącego założenie krajobrazowe, posiada  powierzchnię ok. 2,75 ha.
Druga część terenu parku z dominującymi samosiewami młodnika drzew i krzewów, przewidziana 
jest do radykalnej trzebieży. Do likwidacji przeznaczono: 
-ok. połowy  istniejącego zadrzewienia w formie młodego lasu liściastego, z całości wynoszącej ok. 
0,82 ha,
-ok. połowy rosnących luźno lub pojedynczo, drzew i krzewów na terenie polany, z powierzchni 
0,63 ha: szczególnie należy usunąć gatunki uciążliwe jak np.: jeżyna,
W tej części proponuje się nasadzenia niewielkiej ilości drzew, a także krzewów, liściastych i 
iglastych, z jednoczesnym pozostawieniem dużych przestrzeni łąkowych. 
Park jako obiekt, stanowi duży akcent w krajobrazie wsi Domecko. Jest przewidziany jako ogólnie 
dostępny, z programem rekreacyjnym dla dzieci i dorosłych.

 OPIS OGÓLNO- FUNKCJONALNY.

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano rewaloryzację istniejącego parku historycznego 
w ramach  którego wprowadzono na terenie : ścieżkę zdrowia z urządzeniami sprawnościowymi i 
fitness, plac dla młodzieży, plac dla dzieci starszych i dla maluchów, plac ze sceną i ławkami, 
piknikową polanę oraz boisko do piłki plażowej. Na terenie zlokalizowano miejsce na toalety 
przenośne oraz miejsca postojowe. Wszystkie place zostały wyposażone w urządzenia dostosowane 
dla wybranej grupy wiekowej. Projekt przewiduje również wykonanie nowych ścieżek, mostków 
nad istniejącymi ciekami wodnymi i pomostu na istniejącym stawie. Place zabaw dla dzieci 
młodszych i starszych zostały wyposażone w nawierzchnie bezpieczną typu piach oraz nowe 
urządzenia małej architektury. Projekt uwzględnia również kosmetykę i wycinkę drzew- zgodnie z 
opracowanie projektanta zieleni.
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NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK PARKOWYCH, DROGI PIESZO- JEZDNEJ ORAZ 
NAWIERZCHNIA PLACÓW ZABAW I BOISKA.

 
Nawierzchnie ścieżek parkowych i drogi pieszo- jezdnej zaprojektowano jako ścieralną w kolorze 
żółto- szarym z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/5 mm z dodatkiem mielonego granitu jako 
warstwa posypowa w trakcie końcowej pielęgnacji ścieżki. Nawierzchnię należy wykonać na 
warstwie podbudowy z tłucznia / kamienia łamanego 0/31,5, dla drogi pieszo- jezdnej- kamień 0/62
Boisko do piłki plażowej zaprojektowano o nawierzchni z piasku płukanego gr. 30 cm. bez 
zawartości części pylastych i iłów o uziarnieniu 02-2 mm bezpośrednio na geowłókninie- zgodnie z 
rysunkiem 3A.
Nawierzchnia boiska do piłki plażowej oraz place zabaw zostały zaprojektowana z piasku 
płukanego gr 30 cm bez części pylastych iłów o uziarnieniu 0,2-2 mm.  
Nawierzchnia z kraty trawnikowej na parkingu, miejscu na TOI TOI oraz placu manewrowym 
wykonać z kraty trawnikowej z PEHD wypełnionej ziemią kompozytową obsianą trawą na 
podbudowie z tłucznia / kamień 0,32- 0,63/
 

OGRODZENIE PRZY PLACU ZABAW DLA MALUCHÓW.

Przy placu zabaw dla maluchów zaprojektowano ogrodzenie typowe panelowe wykonane w 
technice zgrzewanej z prętów stalowych. Panele należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie i powlekanie tworzywem PVC w kolorze RAL 6005. Słupki ogrodzeniowe należy 
zastosować systemowe zakończone plastikowym kapturkiem. Brama wejściowa- systemowa o 
wymiarach 100x100. Fundament pod słupki należy wykonac z betonu B20 o wymiarach 30x30 64. 

  
PLAC ZE SCENĄ.

Na terenie parku zaprojektowaną plac dla imprez plenerowych. Należy go wykonac  jako ścieralną 
w kolorze żółto- szarym z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/5 mm z dodatkiem mielonego 
granitu jako warstwa posypowa w trakcie końcowej pielęgnacji ścieżki. Nawierzchnię należy 
wykonać na warstwie podbudowy z tłucznia / kamienia łamanego 0/31,5- zgodnie z rysunkiem. 
Scena rozbieralna będzie budowana na specjalne okazje i rozbierana po zakończonych 
uroczystościach. Ławki służące jako widownia, również będą przywożone okazjonalnie i wywożone
po zakończeniu imprezy. 

URZĄDZENIA PARKOWE ORAZ WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI ZDROWIA

W projekcie zastosowano urządzenia parkowe- typowe, zgodnie z zestawieniem umieszczonym na 
planie zagospodarowania terenu. Urządzenia zostały wyspecyfikowane na rysunkach projektu.
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KIWAK- ZWIERZĄTKO

Wymiary urządzenia:      0,48m x 0,78m
Wysokość urządzenia:      ~0,81m
Wymiary strefy funkcjonowania:    3,43m x 3,78m
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,45m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    11,03m²

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania  bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Całość urządzenia:    płyty HDPE
Uchwyty, podpory na nogi:  stal nierdzewna 
Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Sprężyna:      stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Zaślepki:      tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa:   ażurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty:      beton klasy min. B-15 

KARUZELA TORNADO

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata
Wymiary urządzenia:      Ø 1,40
Wysokość urządzenia:      ~0,73m
Wymiary strefy funkcjonowania:    Ø 5,40
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,73m
Głębokość fundamentowania:    -0,85m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    22,90m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich 
nawierzchni sypkich 200mm)
Konstrukcja nośna:    stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem 
obrotowym
Konstrukcja siedzisk:    stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony
Siedziska:      płyty polietylenowe przytwierdzone do płaskowników spawanych do profili
Podest:        stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypełnienie z blachy 
ryflowanej
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15
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HUŚTAWKA WAŻKA

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata
Wymiary urządzenia:      0,43m x 3,00m
Wysokość urządzenia:      ~0,93m
Wymiary strefy funkcjonowania:    2,50m x 5,00m
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,93m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    11,64m²

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo
Belka huśtawki:    drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor zielony
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Siedziska:    płyty HDPE
Odbojnice:    wykonane z opon pochodzących z recyklingu
Zaślepki:    tworzywo sztuczne
Fundamenty:    beton klasy min. B-15

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Sugerowana grupa wiekowa: + 1
Wymiary urządzenia:      1,92m x 3,50m
Wysokość urządzenia:      ~2,43m
Wymiary strefy funkcjonowania:    3,50m x 7,40m
Maksymalna wysokość upadkowa:    1,25m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    25,90m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia 
syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni 
sypkich 200mm)
Nogi konstrukcyjne:   drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor zielony
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Siedziska:    wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
Aplikacje:    płyty HDPE
Łańcuch:    kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych
Zaślepki:    tworzywo sztuczne
Fundamenty:    beton klasy min. B-15
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LOKOMOTYWA Z PODESTEM

Sugerowana grupa wiekowa: + 2 lata
Wymiary urządzenia:      1,27m x 3,48m
Wysokość urządzenia:      ~2,59m
Wymiary strefy funkcjonowania:    3,88m x 6,47m
Maksymalna wysokość upadkowa:    1,30m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    23,09m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich 
nawierzchni sypkich 200mm)
Nogi konstrukcyjne:   drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor zielony
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo
Elementy połaciowe:  płyty HDPE
Podesty, schody:   deski impregnowane
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Tunel:      rura PVC, mocowana do płyt HDPE
Ścianka wspinaczkowa:  sklejka wodoodporna szalunkowa,  uchwyty alpinistyczne z tworzywa 
opartego  na żywicach 
Zaślepki:    tworzywo sztuczne
Fundamenty:    beton klasy min. B-15

WAGONIK PÓŁOTWARTY

Sugerowana grupa wiekowa: + 2 lata
Wymiary urządzenia:      1,27m x 1,99m
Wysokość urządzenia:      ~2,24m
Wymiary strefy funkcjonowania:    3,88m x 4,67m
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,30m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    16,19m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich  nawierzchni sypkich 200mm)
Nogi konstrukcyjne:   drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor zielony
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo
Elementy połaciowe:  płyty HDPE
Podesty, schody:   deski impregnowane
Zaślepki:    tworzywo sztuczne
Fundamenty:    beton klasy min. B-15
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KARUZELA TRÓJRAMIENNA Z PŁYTĄ

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata
Wymiary urządzenia:      Ø 1,70
Wysokość urządzenia:      ~0,70m
Wymiary strefy funkcjonowania:    Ø 5,70
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,70m
Głębokość fundamentowania:    -0,85m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    25,52m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich 
nawierzchni sypkich 200mm)
Konstrukcja nośna:    stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem 
obrotowym
Konstrukcja siedzisk:    stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony
Siedziska:      wykonane  z  konstrukcji  stalowej  powlekanej  gumą  oraz  płyty  polietylenowej 
przymocowanej do rury
Podest:        stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypełnienie z blachy 
ryflowanej
Zaślepki:      tworzywo sztuczne
Fundamenty:      beton klasy min. B-15

STATEK NEMO

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata
Wymiary urządzenia:      3,89m x 4,64m
Wysokość urządzenia:      ~2,56m
Wymiary strefy funkcjonowania:    6,89m x 8,14m
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,55m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    38,45m
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzująca nie jest wymagana. Nawierzchnia 
pod całym urządzeniem musi być jednorodna.
Nogi konstrukcyjne,
burty piaskownicy:     drewno lite, impregnowane, lakierowane na kolor ciemny orzech 
Elementy połaciowe, aplikacje:  sklejka wodoodporna, laminowana
Kotwy:        stal ocynkowana kąpielowo
Podest:        deski impregnowane
Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Ślizg:        stal nierdzewna 
Tablica rysunkowa:    sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farbą tablicową
Zaślepki:      tworzywo sztuczne
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Fundamenty:      beton klasy min. B-15

KIWAK KRÓWKA
Sugerowana grupa wiekowa: + 1
Wymiary urządzenia:      0,48m x 0,74m
Wysokość urządzenia:      ~0,84m
Wymiary strefy funkcjonowania:    3,43m x 3,74m
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,45m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    10,90m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich 
nawierzchni sypkich 200mm)
Całość urządzenia:    płyty HDPE
Uchwyty, podpory na nogi:  stal nierdzewna 
Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Sprężyna:      stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Zaślepki:      tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa:   ażurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty:      beton klasy min. B-15

KIWAK KURKA

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata
Wymiary urządzenia:      0,29m x 0,96m
Wysokość urządzenia:      ~0,80m
Wymiary strefy funkcjonowania:    3,29m x 3,96m
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,45m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    11,12m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich 
nawierzchni sypkich 200mm
Całość urządzenia:    płyty HDPE
Uchwyty, podpory na nogi:  tworzywo sztuczne 
Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Sprężyna:      stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Zaślepki:      tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa:   ażurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty:      beton klasy min. B-15
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HUŚTAWKA PODWÓJNA MALUCH

Sugerowana grupa wiekowa: + 1
Wymiary urządzenia:      1,96m x 3,34m
Wysokość urządzenia:      ~2,28m
Wymiary strefy funkcjonowania:    m x 7,52m
Maksymalna wysokość upadkowa:    1,25m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    25,17m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla 
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Siedzisko:    wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą,
Łańcuch:    kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych
Zaślepki:    tworzywo sztuczne
Fundamenty:    beton klasy min. B-15

HUŚTAWKA WAŻKA BEZ OPARCIA

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata
Wymiary urządzenia:      0,43m x 3,00m
Wysokość urządzenia:      ~0,91m
Wymiary strefy funkcjonowania:    2,50m x 5,00m
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,91m
Głębokość fundamentowania:    -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    11,64m
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo
Belka huśtawki:    drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor ciemny orzech
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Siedziska:    płyty HDPE
Odbojnice:    wykonane z granulatu gumowego
Zaślepki:    tworzywo sztuczne
Fundamenty:    beton klasy min. B-15

SŁUPKI SPRAWNOŚCIOWE

Sugerowana grupa wiekowa: + 6 lat
Gabaryty urządzenia:      2,87m x 0,90m
Wysokość urządzenia:      ~1,52m
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Strefa funkcjonowania:      5,90 x 3,90m
Wysokość upadkowa:      0,42m
Głębokość posadowienia:      -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    19,28m²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie 
placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia 
syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane
kąpielowo,  malowane  proszkowo na niebiesko,
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo,
Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo, 
Zaślepki:      tworzywo sztuczne, 
Talerzyki:    HDPE antypoślizgowe,
Fundamenty:    beton klasy min. B-15 

LINARIUM WIDOKOWE

Sugerowana grupa wiekowa: + 6 lat
Wymiary urządzenia:       2,77m x 3,20m 
Wysokość urządzenia:      ~3,63m
Wymiary strefy funkcjonowania:     5,77m x 6,20m
Maksymalna wysokość upadkowa:    1,50m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    28,07m ²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia 
syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
Słup konstrukcyjny:   rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana kąpielowo, 
Barierki :    rurki stalowe,
Przeplotnia z lin:    liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą  poprzez 
plastikowe łączniki, 
Podest:      płyta HDPE z powłoką antypoślizgową,
Lunety:      rury nierdzewne o średnicy Ø56mm oraz tworzywo sztuczne,
Zaślepki:    tworzywo sztuczne, 
Fundamenty:    beton klasy min. B-15;

Ścianka wspinaczkowa  Aztec Adventure Horizontal  4
 
-  nawierzchnia piaskowa, żwirowa, korowa lub gumowa,
-  minimalna strefa funkcjonowania – 7,77 x 8,80m,
-  montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną,
-  montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
a) 10 m od budynków mieszkalnych, śmietników, dróg,
b) na terenie nieuzbrojonym,
c) poza strefą użytkową urządzeń istniejących,
-  osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją urządzenia (fundamenty wybranych urządzeń 
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-  konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
-  w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed osobami niepowołanymi, 
ułożyć 
poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 
eksploatacji np. wiat.
INSTRUKCJA MONTAŻU, DEMONTAŻU, WYMIANY CZĘŚCI USZKODZONYCH
-  zabezpieczyć urządzenie przed użytkownikami do czasu usunięcia uszkodzeń poprzez ogrodzenie
budowlaną  taśmą  sygnalizacyjną  z  zawieszona  tablicą  informującą  o  uszkodzeniu 
np.: „UWAGA AWARIA URZĄDZENIA”,
-  zdemontować  uszkodzoną  część  urządzenia  stanowiącą  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  
dzieci 
np.: złamana lub nadłamana część drewnianą, wystające ostre części łączników metalowych itp.,
-  w trakcie remontu części zniszczone wymienić na identyczne z użytymi przez producenta wyrobu,
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
-   sugerowana grupa wiekowa: +6 lat 
-  dzieci do lat 12 powinny być pod opieką osób dorosłych,
-  liczba dzieci mogących jednocześnie korzystać z urządzenia nie powinna przekraczać 4.

PIRAMIDA WSPINACZKOWA CHEOPS

Sugerowana grupa wiekowa: + 6 lat
Wymiary urządzenia:      ϕ 3,82m 
Wysokość urządzenia:      ~3,60m
Wymiary strefy funkcjonowania:    ϕ 6,40m
Maksymalna wysokość upadkowa:    1,20m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    32,17m ²
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia 
syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
Słup konstrukcyjny:   rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana kąpielowo, 
Przeplotnia z lin:    liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą  poprzez 
plastikowe łączniki, 
Szczeble:    drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakości 
farbą klejową,
Zaślepki:    tworzywo sztuczne,
Fundamenty:    beton klasy min. B-15;

WYPOSAŻENIE ŚCIEŻKI ZDROWIA.

ZESTAW  TAI CHI

Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Trudność ćwiczenia: Łatwe
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Kategoria urządzenia:Ćwiczy górne partie mięśniowe. Wpływa na poprawę sprawności kończyn 
górnych oraz mięśni obręczy barkowej.  
Efekt treningu: Doskonałe ćwiczenie ogólnorozwojowe. Krążenie krwi, Koordynacja
Sposób używania:
Złap duże koło jednorącz i obracaj w lewo lub w prawo./ Złap małe koła oburącz i obracaj w lewo 
lub w   prawo. Zmieniaj prędkość ruchu.
Pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 
dotyczącej
uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji.
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.
Przeznaczone dla dwóch osób. Maksymalne obciążenie 120 kg. 

WIOŚLARZ

Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni
Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, górnej części pleców oraz mięśni ramion i nóg.
Sposób używania: Postaw stopy na pedałach, złap rękami za oba uchwyty. Przyciągnij uchwyt do
brzucha prostując jednocześnie nogi. Powróć do pozycji wyjściowej.
Stopień zaangażowania energii i siły:  Średni do wysokiego.
Pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 
dotyczącej uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji.
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.
Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009, DIN 79000, prEN 16630E

WAHADŁO

Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni, koordynacja
Efekt treningu: Ćwiczy mięśnie bioder. Wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa
lędźwiowego. Ćwiczy zmysł równowagi oraz wpływa na mięśnie brzucha i pleców.
Sposób używania:
Chwyć mocno za uchwyty i p . Poruszaj nogami w prawo i w lewo wykonując ruch wahadła.
ostaw obie nogi na stopkach
Pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 
dotyczącej
uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji.
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.
Przeznaczone dla max dwóch osób. Maksymalne obciążenie 120 kg.
Waga urządzenia:
Wyprodukowane w Polsce.
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009, DIN 79000, prEN 16630E
Kontrolę przeprowadza się w następujący sposób :
Kontrola wizualna urządzenia, mająca na celu wykrycie widocznych uszkodzeń i zagrożeń,
które mogły powstać z powodów np.: niewłaściwego użytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Częstotliwość oględzin - 1/tydz. Pierwsze oględziny przed oddaniem do
użytku.
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UWAGA 1 Dla siłowni zewnętrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujących się
intensywnym użytkowaniem urządzeń, a także w miejscach narażonych na częste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogą być wymagane codzienne oględziny.
UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej należy zwrócić uwagę na: czystość,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsłonięte (ruchome) fundamenty , ostre krawędzie ,
brakujące części , nadmierne zużycie ( ruchome i rozczepione części ), wytrzymałość
konstrukcji oraz dokręcenie śrub.
okładniejsze niż rutynowe oględziny urządzenia sprawdzające funkcjonalność i stabilność
urządzenia do ćwiczeń, w tym sprawdzenie gumowych stoperów.
- należy ją wykonać co 1 do 3 miesięcy
Kontrola określająca ogólny stan dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń (główna kontrola
roczna)
UWAGA 3 Główna inspekcja roczna może wymagać wykopania lub rozłożenia (rozkręcenia)
poszczególnych urządzeń do ćwiczeń lub ich części.
W przypadku braku, uszkodzenia lub zużycia elementów urządzenia należy je bezzwłocznie
wymienić lub naprawić. Jeśli jest to niemożliwe to zabezpieczyć urządzenie przed
użytkowaniem. Stosować tylko oryginalne części zamienne. Naprawy oraz wymiany części
dokonać mogą tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.

JEŹDZIEC

Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Kategoria urządzenia:Budowa mięśni
Efekt treningu:Wzmocnienie pasa ramion, górnej części pleców oraz mięśni ramion i nóg.
Sposób używania:
Usiądź na siedzisku. Postaw stopy na pedałach, złap rękami za oba uchwyty.
Przyciągnij uchwyt do brzucha prostując jednocześnie nogi. Powróć do pozycji wyjściowej.
Średni do wysokiego.
Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji.
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.
Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 120 kg.
Waga urządzenia:
Wyprodukowane w Polsce.
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009, DIN 79000, prEN 16630E
Kontrolę przeprowadza się w następujący sposób :
Kontrola wizualna urządzenia, mająca na celu wykrycie widocznych uszkodzeń i zagrożeń,
które mogły powstać z powodów np.: niewłaściwego użytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Częstotliwość oględzin - 1/tydz. Pierwsze oględziny przed oddaniem do
użytku.
UWAGA 1 Dla siłowni zewnętrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujących się
intensywnym użytkowaniem urządzeń, a także w miejscach narażonych na częste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogą być wymagane codzienne oględziny.
UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej należy zwrócić uwagę na: czystość,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsłonięte (ruchome) fundamenty , ostre krawędzie ,
brakujące części , nadmierne zużycie ( ruchome i rozczepione części ), wytrzymałość
konstrukcji oraz dokręcenie śrub.
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okładniejsze niż rutynowe oględziny urządzenia sprawdzające funkcjonalność i stabilność
urządzenia do ćwiczeń, w tym sprawdzenie gumowych stoperów.
- należy ją wykonać co 1 do 3 miesięcy
Kontrola określająca ogólny stan dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń (główna kontrola
roczna)
UWAGA 3 Główna inspekcja roczna może wymagać wykopania lub rozłożenia (rozkręcenia)
poszczególnych urządzeń do ćwiczeń lub ich części.
W przypadku braku, uszkodzenia lub zużycia elementów urządzenia należy je bezzwłocznie
wymienić lub naprawić. Jeśli jest to niemożliwe to zabezpieczyć urządzenie przed
użytkowaniem. Stosować tylko oryginalne części zamienne. Naprawy oraz wymiany części
dokonać mogą tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.

BIEGACZ

Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Kategoria urządzenia:Krążenie krwi, Koordynacja
Efekt treningu:Delikatny dla stawów trening mięśni całych nóg i bioder. Poprawia ponadto zmysł 
równowagi.
Sposób używania:Chwyć mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedałach. Poruszaj nogami 
wprzód i w tył.
Trudność ćwiczenia:Łatwe
Pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 
dotyczącej uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji.
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.
Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 120 kg.
Waga urządzenia:
Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000, prEN 16630E 

Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Kategoria urządzenia:Koordynacja, krążenie krwi, budowa mięśni
Efekt treningu:Delikatny dla stawów trening mięśni nóg i bioder. Dodatkowo trening mięśni pasa 
barkowego i ramion. Wpływa pozytywnie na spalanie tkanki tłuszczowej.
Sposób używania:
Chwyć mocno rękami oba uchwyty i stań na pedałach. Poruszaj nogami do przodu
i do tyłu, jednocześnie pomagając sobie rękami na zmianę ciągnąć i pchając drążki.
Trudność ćwiczenia:Średnie
Pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 
dotyczącej
uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji.
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.
Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 120 kg. 
 
 

WYCISKANIE

Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu
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Kategoria urządzenia: Budowa mięśni
Efekt treningu: Zwiększenie siły mięśni piersiowych, barków i ramion.
Sposób używania:Zajmij miejsce na siodełku. Oprzyj się i chwyć rękami oba drążki. Wyciskaj 
drążki od siebie i powracaj do pozycji wyjściowej.
Trudność ćwiczenia:
Średnie do trudnego.
Pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 
dotyczącej
uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji.
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.
Przeznaczone dla max dwóch osób. Maksymalne obciążenie
 120 kg.
Waga urządzenia:
Wyprodukowane w Polsce.
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009, DIN 79000, prEN 16630E
 
ŁAWKA I PROSTOWNIK PLECÓW

Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Kategoria urządzenia:Budowa mięśni  
Efekt treningu:Prostownik pleców: Wzmocnienie mięśni prostych i skośnych brzucha.
Sposób używania: Oprzyj biodra na ławce, twarzą skierowaną w dół. Nogi zaprzyj o
poprzeczkę. Ręce skrzyżuj na klatce piersiowej. Wykonuj płynne, powolne i pełne opady i 
unoszenia tułowia.
Prostownik pleców: Wzmocnienie prostowników grzbietu, dwugłowych ud i pośladkowych.
Ławka:
Połóż się na ławce twarzą w górę. Nogi zgięte w kolanach, stopy zaprzyj o dolną poprzeczkę. Ręce 
podłóż pod głowę. Podnoś tułów w następującej kolejności: najpierw głowa potem barki i resztę 
ciała. Na końcu można wykonać skręt tułowia. Opuść powoli tułów na ławkę. Wykonuj pełne, 
płynne ruchy. 
Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 
dotyczącej uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji.
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.
Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 120 kg.
 
 
MODUŁOWY POMOST PŁYWAJĄCY

Pomosty rekreacyjne są lekkimi konstrukcjami opartymi na pływakach z tworzywa sztucznego. 
Dzięki małemu zanurzeniu mają zastosowanie nawet na najpłytszych akwenach. Pomosty są łatwe 
w przewożeniu i proste w montażu. Nadają się do rozbudowy i modyfikacji. Wszystkie modele 
posiadają wysoką wyporność i solidną konstrukcje. 
 
 
Moduł standardowy 6 x 1,5 Długość : 6m Szerokość: 1,5m pływaki: P1264 - 6szt. ciężar: 360 kg 
wyporność użytkowa: 500kg wyporność całkowita: 1150kg Konstrukcja nośna drewniana, okucia 
stalowe ocynkowane. Pokład z desek ryflowanych impregnowanych ciśnieniowo o grubości 25mm.
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MOSTEK DREWNIANY

Nad istniejącymi rowami zaprojektowano mostki drewniane, stanowiące element małej 
architektury. Zaprojektowano 3 mostki o wymiarach 1,1m x 4,0 m Istnieje możliwość wykonania 
każdego z proponowanych mostków w dowolnym rozmiarze.  

 
LEŻAKI MIEJSKIE BARCELONA 1301
 

Wymiary:
Wysokość: 760mm
Szerokość: 1895mm
Długość: 600mm

Leżaki miejskie pojedyncze Barcelona, to proste i funkcjonalne leżaki parkowe wykonane ze stali 
lakierowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna typu jodła, jesion lub 
drewno egzotyczne. Leżaki parkowe Barcelona należy montować poprzez przykręcenie, 
zabetonowanie lub zostawienie jako wolnostojące. Nasze leżaki parkowe o nowoczesnym 
wyglądzie służą do wygodnego wypoczynku w parkach miejskich oraz innych obiektach 
publicznych

Leżaki miejskie pojedyncze Barcelona to szyk i prostota połączona w jedno , czyli wszystko to co 
cechuje serię Barcelona. Jako producent małej architektury miejskiej chcielibyśmy zachęcić 
państwa do sprawdzenia pozostałych elementów z serii Barcelona takich jak stoły parkowe czy też 
leżaki miejskie.

ŁAWKI PARKOWE TYPU SEKWANA 0124 
 
Wymiary:
Wysokość: 92cm
Szerokość: 74cm
Długość: 192cm

Ławki parkowe Sekwana to ławki o eleganckim i funkcjonalnym kształcie. Ławki parkowe 
wykonane są z podstaw metalowych lakierowanych proszkowo oraz oparcia i siedziska które 
wykonane jest z drewna., do wyboru jodła, jesion lub drewno egzotyczne. Dzięki lekkości ławki 
miejskie nadają nowoczesny wygląd miejscom w którym się znajdują. Ławki parkowe świetnie 
komponują się z takimi elementami jak stojaki na rowery lub kosze parkowe Sekwana.

Ławki parkowe Sekwana dwustronne to tylko część serii Sekwana. Jako producent małej 
architektury miejskiej zapraszamy Was do zobaczenie pozostałych elementów serii takich jak 
donice miejskie, stojaki na rowery czy też osłony na drzewa.
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KOSZE BETONOWE KWADRATOWE 
 

lub kod: 0019 z daszkiem

Wymiary;
Wysokość: 80cm
Szerokość: 46cm
Długość: 45cm
Waga: 150kg
Pojemność: 70L
Materiały:
Konstrukcja: Beton płukany
Wkład: Stal Ocynkowany z popielnicą

Montaż:
Wolnostojący

Kosze betonowe to solidne i wandalo odporne elementy małej architektury miejskiej. Kosze 
betonowe wyposażone w wkład stalowy z popielnicą. Kosze produkowane w technologi z betonu 
płukanego, o różnorodnej kolorystyce grysu do wyboru w cenie

STOŁY MIEJSKIE CASPE 1104
 

Wymiary:

Wysokość: 77cm

Szerokość: 76cm

Długość: 180cm

Stoły miejskie Caspe to idealny przykład tego, że minimalizm jest w modzie. Stoły parkowe zostały
wykonywane z wysokiej jakości materiałów takich jak stal lakierowana proszkowo z blatem z 
drewna : jodła, jesion, drewno egzotyczne. Stoły miejskie należy przykręcić do podłoża, 
zabetonować lub postawić.

Jako producent małej architektury zachęcamy państwa to zapoznania się z ofertą Capse, w której 
znajdziecie także ławki parkowe oraz leżaki miejskie.

ŁAWKA BEZ OPARCIA TYPU MODERN 0122

Ławka stalowo – drewniana połączona z donicą

Wymiar standard:
Wysokość 450mm
Szerokość: 450mm
Długość: 2500mm

lub wymiary według wymagań klienta

Wykonanie: stal lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna, drewno jodła, jesion lub egzotyczne
Montaż: do przykręcenia, do zabetonowania lub wolnostojąca
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Ławki parkowe Modern to schludnie wykonane metalowe ławki miejskie produkowane ze stali 
lakierowanej proszkowo. Ławki parkowe modern z donicą lub bez. Ławki parkowe posiadają 
siedziska wykonane z drewna typu jodła, jesion oraz drewno egzotyczne. Ławki miejskie do 
montowana poprzez zabetonowanie, przykręcenie w podłożu lub do luźnego postawienia.

Ławki parkowe Modern, to elegancko zaprojektowane meble małej architektury miejskiej. Jako 
producent małej architektury polecamy również inne produkty z serii Modern, takie jak donice 
miejskie, stojaki na rowery lub barierki metalowe.

STOJAKI ROWEROWE MODERN 0820

Wymiary:
Wysokość: 75cm,
Szerokość: 85cm,

Materiały:
Stal lakierowana proszkowo

Montaż:
Przez zabetonowanie elementów kotwiących

Stojaki rowerowe Modern to proste parkingi rowerowe wyprodukowane ze stali lakierowanej 
proszkowo. Przy jednym parkingu rowerowym zaparkują dwa rowery. Stojaki rowery należy 
zamontować poprzez przykręcenie lub zabetonowanie do podłoża.

Stojaki rowerowe Modern to prostota i funkcjonalność co cechuję całą serię modern. Jako 
producent małej architektury zapraszamy Was do zobaczenie pozostałych elementów serii takich 
jak donice miejskie, tablice informacyjne czy też osłony na drzewa.

TABLICE INFORMACYJNE MODERN 0912

Wymiary:
Wysokość – 120 cm,
Szerokość – 133 cm,
Powierzchnia ekspozycyjna – 125×50 cm,

lub inne na życzenie klienta

Wykonanie:
Elementy stalowe lakierowane proszkowo
Płyta OSB

Montaż:
Zabetonowanie elementów kotwiących

Tablice Informacyjne Modern to przekaz informacji w mieście. Nasze Tablice informacyjne zostały 
wyprodukowane ze stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Tablice informacyjne są 
dostępne w różnych rozmiarach oraz z nadrukiem lub wolną przestrzenią informacyjną. Tablice 
informacyjne montuje się poprzez zabetonowanie.
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Tablice Informacyjne Modern to prostota i funkcjonalność co cechuję całą serię modern. Jako 
producent małej architektury zapraszamy Was do zobaczenie pozostałych elementów serii takich 
jak donice miejskie, stojaki na rowery czy też tablice informacyjne.

KONSERWACJA ORAZ CZYSZCZENIE ROWÓW I CIEKÓW WODNYCH:

  Przedmiotem dokumentacji jest również wykonanie prac dotyczących konserwacji sieci rowów, 
kanałów i cieków na terenie parku w Domecku.  

Zakres robót obejmuje:

 Ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieków wraz z wygrabieniem 

 Wywiezienie skoszonej trawy ciągnikiem, 

 Wycięcie  krzaków  ze skarp,

 Ręczne usuwanie namułu z dna cieków,

 Ręczne ścięcie nawisów brzegowych na skarpach z uzupełnieniem lokalnych wyrw 
i rozplantowaniem urobku,

 Naprawa uszkodzonych skarp cieku przez zabudowę wyrw brzegowych,

Należy wykonać naprawę zamulonego koryta oraz remont uszkodzonych skarp.

Ręczne odmulenie dna stawu:

Wydobycie namułu z dna stawu z wyrzuceniem na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych 
skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie i wyrównanie zasypanych uszkodzeń skarp. 
Oczyszczenie pasów o szerokości 1,0m  wzdłuż krawędzi rowu.

Ręczne rozplantowanie wydobytego namułu:

Wydobyty namuł należy ręcznie rozplantować warstwą o grubości do 20cm, wykonać w 
rozplantowanym urobku bruzdy spływowe, oczyścić pasy o szerokości 1,0 m wzdłuż krawędzi rowu

Ręczne plantowanie skarp:

Ręczne plantowanie skarp należy rozpocząć od sprawdzenia nachylenia skarp przy pomocy trójkąta 
skarpiarskiego. Wypukłości należy ściąć a wgłębienia zasypać. Wgłębienia między ścieżkami, 
wykonanymi do spływu wody z urobku należy ubić.

Opracowała Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska
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 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT  BUDOWLANY 
REWITALIZACJI    PARKU  PARKU  ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO
W DOMECKU UL. WOLNOŚCI   DZ. NR  241, 242, 554/243,   K. M. 5 
obręb DOMECKO

1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu;

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej 
albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub 
działkach, na których został zaprojektowany.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został 
zaprojektowany. Jest to działka: DZ. NR  240, 241, 242, 554/243, 
 K. M. 5  obręb DOMECKO

 Opracowała Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska
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