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Budowę placu zabaw w Błażejewie przy ul. Rybackiej podzielono na dwa etapy. 

W pierwszym etapie powstanie altanka parkowa o wymiarach 3,0x3,0m, chroniąca 

przed słońcem i deszczem.  

Ustawione zostaną urządzenia (zgodne z PN-EN 1176) do zabaw i gier dla dzieci                      

w różnym wieku: 

2. bujaki, 

3. domek z planszą do gry w kółko/krzyżyk, 

4. stół do gry w piłkarzyki, 

5. stół do gry w szachy, 

6. tyrolka, 

7. huśtawka wagowa (typu ważka), 

8. hustawka podwójna, 

9. domek ze zjeżdżalnią, 

10. karuzela tarczowa z siedziskiem 

Elementy 7-10 zostały już wcześniej zakupione. Wszystkie przyrządy zostaną 

ustawione z zachowaniem stref bezpiecznego użytkowania o nawierzchni zgodnej             

z PN-EN 1177. 

Dla bezpieczeństwa użytkowników placu projektuje się systemowe ogrodzenie placu od 

strony ul. Rybackiej i drogi utwardzonej na przedmiotowej działce. W ogrodzeniu  

należy wykonać furtkę o szerokości min. 1,0m. 

 

W drugim etapie budowy placu zaprojektowano boisko do siatkówki plażowej                           

o wymiarach 8,0x16,0m. Obszar boiska wraz z pasem ochronnym dookoła wysypać 

piaskiem o warstwie min. 30cm na podkładzie z geowłókniny. Zebrany z terenu boiska 

humus zagospodarować poprzez usypanie skarpy wzdłuż rowu od strony boiska. 

W pobliżu boiska projektuje się altanę parkową oraz grill otoczony ławkami.  

Zaprojektowano także pola do minigolfa, wzbogacone o drewniany mostek, oraz 

przyrządy siłowni zewnętrznej. 

Obszary stref minigolfa i siłowni zewnętrznej oznaczono na planie zagospodarowania 

terenu. 

 

Główne wejście i wjazd na przedmiotową działkę przewidziano od strony południowej, 

z ul. Rybackiej.   

Wjazd na posesję i 3 miejsca parkingowe (w tym jedno dla osób neipełnosprawnych) 

zostaną utwardzone. Pozostałą część terenu proponuje się przeznaczyć pod zieleń niską.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILANS TERENU 

 

L.p. Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia 
Procentowo do pow. 

działki 

  [m
2
] [%] 

1. Zabudowa: 

- plac zabaw – I etap – proj. 

- plac zabaw – II etap – proj. 

RAZEM: 

 

700,00 

528,00 

1228,00 

 

14,34 

10,82 

25,16 

   2. Pow. utwardzone - dojazd, miejsca 

parkingowe 

350,00 7,18 

 3. Zieleń 3302,00 67,66 

 Razem: 4880,00 100,00 

 Powierzchnia opracowanego terenu 4880,00 100,00 

 



Rodos 6.8.35.1 [8475]

Przedmiar Strona 2/2

PLAC ZABAW

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

PRACE ZIEMNE - PRZYGOTOWANIE STREFY BEZPIECZNEGO U�YTKOWANIA URZ�DZE� (  

JEDNA STREFA ZGODNIE Z RYS. A-1)

1 KNR 2-01
0208/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsi�biernymi o pojemno�ci ły�ki 0,25m3 z 
transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ci�gnikami o na odległo�� do 0,50km

strefa bezpieczna dla urz�dzenia tyrolki (nr 6)    190*0,3+40*0,1 m3 61,000

razem m3 61,000

2 KNR 2-31
0104/05

Warstwa ods�czaj�ca o grubo�ci po zag�szczeniu 10cm w korycie lub na całej szeroko�ci drogi zag�szczana 
mechanicznie

190+40 m2 230,000

razem m2 230,000

3 KNR 2-31
0104/06

Warstwa ods�czaj�ca w korycie lub na całej szeroko�ci drogi zag�szczana mechanicznie - za ka�dy dalszy 1cm 
ponad 10cm

190*20 m2 3.800,000

razem m2 3.800,000

4 Zakup i uło�enie geowłókniny w pasie wokół wyznaczonych stref (detal na rys. A-1).

40,000

URZ�DZENIA ( zakup, transport, monta� - robocizna, materiał i sprz�t niezb�dny do wykonania 

zadania)

5 Urz�dzenia: bujak (2 szt. nr 2), domek z plansz� do gry kółko/krzy�yk (nr 3), betonowe piłkarzyki (nr 4), stół do 
gry w szachy (nr 5), tyrolka-zjazd linowy (nr 6)

kpl 1,000

6 Altana parkowa, minimalna powierzchnia 9 m2 (nr 1)

kpl 1,000


