
Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Jesiołowska-Sadura

24-100 Puławy, ul. Cichockiego 10/36, NIP: 716-248-12-98, REGON: 060540327, TEL.506 245 806

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt placu zabaw przy ul. Gibalskiego w Warszawie wraz z towarzyszącymi

elementami zagospodarowania terenu 

Tom 2 – Projekt naturalnego placu zabaw 

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Kat. obiektu bud: V

Nazwa obiektu: Plac zabaw w Warszawie

Adres obiektu: Warszawa – Dzielnica Wola 
ul. Gibalskiego
dz. nr ewid. 32, 33 obręb 6-03-13 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
ul. Hoża 13A
00-528 Warszawa

Architektura: mgr inż. arch. Kamila Buczyńska
upr. bud. nr 252/LBOKK/2019

Architektura 
krajobrazu:

mgr inż. arch. kraj. Anna Jesiołowska-Sadura

Data: Kwiecień 2020 r.

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu                                                                                                                                            1



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY:

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.2 Przedmiot inwestycji

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

4. PRACE ZIEMNE

5. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

5.1 Nawierzchnie

5.2 Urządzenia zabawowe i rekreacyjne 

6. UWAGI KOŃCOWE

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA:

RYS. NR TYTUŁ RYSUNKU SKALA

2/01 Projekt naturalnego placu zabaw 1:100

2/02 Zjeżdżalnia rynnowa kręta 1:50

2/03 Przekroje konstrukcyjne 1:20

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu                                                                                                                                            2



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawę opracowania stanowią

 umowa  na prace projektowe zawarta pomiędzy Zamawiającym - Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd

Zieleni  m.  st.  Warszawy,  ul.  Hoża 13A,  00-528 Warszawa,  a  Wykonawcą  opracowania  -  Pejzaże  –

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Jesiołowska-Sadura, ul. T. Cichockiego 10/36, 24-100 Puławy

 uzgodnienia z Zamawiającym,

 aktualna mapa do celów projektowych,

 wizje lokalne wykonane w okresie od stycznia do marca 2020 r.,

Zakres opracowania obejmuje działkę nr ewid. 32, 33 obręb 6-03-13 Warszawa Wola

1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  jest  projekt  przebudowy  placu  zabaw  z  towarzyszącymi  elementami

zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Dzielnicy Wola.

Teren inwestycji obejmuje powierzchnię  terenu zieleni – ogrodu jordanowskiego na działkach o. nr ewid. 32,

33,  w rejonie  ulic:  Gibalskiego  i  Mireckiego.  Granice  terenu  inwestycji  oznaczono  na  rysunku  projektu

zagospodarowania terenu w tomie I.

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren  zieleni  –  ogród  jordanowski  położony  jest  w  Dzielnicy  Wola  w  rozwidleniu  ulic  Gibalskiego

i Mireckiego. Teren w całości  przeznaczony jest  na place zabaw i  place sportowe, jednak aktualnie jest

bardzo ubogo wyposażony, a urządzenia noszą ślady wieloletniego użytkowania. 

Powierzchnia  przeznaczona  na  naturalny  plac  zabaw  pokryta  jest  aktualnie  wydeptanym  trawnikiem,

natomiast część terenu o podstawy górki jest wyłożona asfaltem, przeznaczonym do demontażu.  Po stronie

wschodniej  znajduje się rozległa górka saneczkowa osiągająca w najwyższym punkcie wysokość 3,3 m.

Łagodny zjazd górki saneczkowej pokryty jest trylinką, skarpy od strony placu zabaw pokryte są wydeptanym

trawnikiem. Górka od strony wschodniego ogrodzenia jest umocniona kostką kamienną. Pomiędzy zjazdem

z trylinki a umocnionym stokiem znajduje się ogrodzenie zabezpieczające użytkowników przez upadkiem.

Teren  jest  w  przybliżeniu  płaski,  rzędne  terenu  wahają  się  pomiędzy  108,76  a  108,00 m  n.p.m,

z wyłączeniem górki saneczkowej, która osiąga w najwyższym punkcie poziom 111,16 m n.p.m.

Teren jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej i energetyczną.

Teren jest ogrodzony.

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projekt zakłada:

- demontaż w całości nawierzchni z trylinki oraz asfaltowej (tom 1 – Projekt zagospodarowania terenu),

- roboty ziemne polegające na uzupełnieniu warstw ziemi po demontażu trylinki oraz usypaniu łagodnych

nasypów wzdłuż zjeżdżalni,

- wyposażenie terenu w nowe drewniane urządzenia zabawowe wykonane z trwałego drewna robinii białej,
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utrzymane w stylistyce naturalistycznej, w tym urządzeń linowych na skarpie górki,

- montaż stalowej zjeżdżalni rynnowej krętej na stoku górki saneczkowej,

- żywy tunel wierzbowy na polance rekreacyjnej (tom 4 – Zieleń urządzona),

- nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin ozdobnych (tom 4 – Zieleń urządzona),

- wykonanie  nowej  nawierzchni  trawiastej  z  darni  na  skarpie  oraz  nowych  trawników  (tom  4  –  Zieleń

urządzona).

Prace przeprowadzone będą w ramach I etapu przebudowy placu zabaw przy ul. Gibalskiego.

4. PRACE ZIEMNE

Przewidywane prace ziemne opisane zostały w tomie 1 – Projekt zagospodarowania terenu.

Zakres  prac  przewidzianych  na  naturalnym  placu  zabaw:  uzupełnienie  warstw  ziemi  po  demontażu

nawierzchni z trylinki i asfaltowej, obsypanie ziemią rynny zjeżdżalni do połowy wysokości.

5. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

5.1 Nawierzchnie

5.1.1. Nawierzchnia z mat przerostowych elastycznych

Zaprojektowana w strefie startowej  i  wylotowej  zjeżdżalni.  Jest  to bezpieczna nawierzchnia  przerostowa

wykonana  z  gumy  pochodzącej  z recyklingu.  Maty  są  zamocowane  do  ziemi  za  pomocą  szpilek

montażowych z tworzywa. Maty łączone opaskami zaciskowymi. 

Konstrukcja nawierzchni:

- mata przerostowa HIC 300, gr. 2,2cm

- biowłóknina z ziarnami traw

- siatka stabilizująca z tworzywa

- wyrównane i zagęszczone podłoże.

Kolor mat: czarny
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5.2 Urządzenia zabawowe i rekreacyjne 

Na  placach  zabaw  zostały  zaprojektowane  urządzenia  wykonane  z  drewna  akacjowego  w  kolorze

naturalnym,  z  elementami  uzupełniającymi  w  dwóch  kolorach:  czerwonym  i  jasno  zielonym.  Drewno

konstrukcyjne ciosane, naturalnie lekko powyginane.

5.2.1. Zestaw zabawowy Żaba

Elementy zestawu:

- platforma do balansowania

- ławka do ćwiczenia równowagi

- schody z belek

- uchwyt wiszący

Grupa wiekowa: 3 - 14

Ilość użytkowników: 5

Wymiary urządzenia: 330 x 190 x 80 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 630 x 490 cm

Wysokość upadku: 80 cm

Materiał:   konstrukcja  z  akacjowych  pali  średnicy  12  -  25  cm,  pale  z naturalnych  kłód  drewnianych

pozbawionych bieli  i  otartych, podesty i  ścianki z drewna akacjowego, sprężyny ze stali  galwanizowanej

malowanej proszkowo, platforma laminowana mieszaniną żywicy i włókien mineralnych.

Kolorystyka: jak na zdjęciu poniżej.

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta
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Źródło ilustracji: mmcité

5.2.2. Słup Ptaszek

Elementy zestawu:

- 3 x stopień do ćwiczenia równowagi lub siadania

- słup

- ptak

Grupa wiekowa: 3 - 14

Ilość użytkowników: 3

Wymiary urządzenia: 90 x 100 x 230 cm

Zasięg strefy bezpieczeństwa: 390 x 400 cm

Wysokość upadku: 60 cm

Materiał:  słup akacjowy o średnicy 12 - 25 cm, drewno akacjowe.

Kolorystyka: naturalny kolor drewna olejowanego, ptak czerwony, jeden słupek jasno zielony

Ilość: 1

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Źródło ilustracji: mmcité
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5.2.3. Trampolina

Grupa wiekowa: 3+

Wymiary: Ø171 cm

Pole skakania: Ø104 cm

Strefa bezpieczeństwa: Ø404 cm

Wysokość swobodnego upadku: -

Materiały: rama ze stali galwanizowanej; płyty wykończeniowe z gumowego granulatu SBR; powierzchnia

trampoliny  wykonana  z  serii  pasów  zbrojonych  linkami  –  pasy  zamontowane  są  do  ramy  za  pomocą

stalowych sprężyn. Kolorystyka – jak na zdjęciu.

Ilość: 1szt.

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Źródło ilustracji: Lars Laj

5.2.4. Mostek linowy

Grupa wiekowa: 3+

Wymiary: 496 x 96 x 142 cm

Strefa bezpieczeństwa: 356 x 796 cm

Wysokość swobodnego upadku: <60 cm

Materiały:  dwie pary słupów z drewna robiniowego o przekroju okrągłym fi 16 cm, zabetonowane na stałe

w gruncie za pomocą betonu C25/C30, pod kątem rozwartym względem siebie, Drabinka linowa oraz poręcze

wykonane z liny polipropylenowej fi 16 mm z rdzeniem stalowym. Łączniki lin z tworzywa sztucznego. Liny

zamocowane do słupów pionowych za pomocą ocynkowanych prętów gwintowanych fi 12 mm oraz nakrętek

kołpakowych M12. 

Kolorystyka:  naturalny kolor drewna olejowanego, łączniki z tworzywa -  czerwone

Ilość: 1szt.

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Uwaga: urządzenie wymaga certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą place zabaw.

5.2.5. Zestaw linowo-żerdziowy Latawiec

Grupa wiekowa: 3+

Wymiary: 222 x 504 cm

Strefa bezpieczeństwa: 356 x 796 cm
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Wysokość swobodnego upadku: <60 cm

Materiały:  pionowe słupy z drewna robiniowego o przekroju okrągłym fi  16 cm, zabetonowane na stałe w

gruncie za pomocą betonu C25/C30, Poziome belki równoważni z drewna robiniowego o przekroju okrągłym fi

12  cm przymocowane  do  słupów pionowych  za  pomocą  śrub  zamkowych ocynkowanych  fi  12  mm oraz

nakrętek kołpakowych M12. Trójkątne siatki linowe oraz poręcze wykonane z liny polipropylenowej fi 16 mm z

rdzeniem stalowym. Łączniki lin z tworzywa sztucznego. Liny zamocowane do słupów pionowych za pomocą

ocynkowanych prętów gwintowanych fi 12 mm oraz nakrętek kołpakowych M12. 

Kolorystyka:  naturalny kolor drewna olejowanego, łączniki z tworzywa -  czerwone

Ilość: 1szt.

Montaż: zgodnie z instrukcją producenta

Uwaga: urządzenie wymaga certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą place zabaw.

Mostek linowy i zestaw Latawiec na skarpie - rysunek poglądowy

Źródło ilustracji: Braty i Kompany

5.2.6. Zjeżdżalnia rynnowa kręta

Konstrukcja wolno stojąca, przeznaczona do zamontowania na skarpie. Przekrojem poprzecznym zjeżdżalni

jest półokrąg o promieniu 30 cm wraz z okręgiem o  Ø=33,7 mm znajdującym się na jego obu górnych

krawędziach. Powierzchnia wewnętrzna zjeżdżalni  stanowi w całości powierzchnię użytkową. Zjeżdżalnia

zaprojektowana z zachowaniem wymiarów zgodnych z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz  PN-EN 1176-

3:2017-12.

Wysokość: 360 cm

Szerokość użytkowa: 60 cm

Długość: 1104,6 cm
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- część startowa: 47 cm

- część zjazdowa: 807,6 cm

- część wyjściowa: 250 cm

Typ części wyjściowej wg PN=EN 1176-3: Typ 2

Maksymalne nachylenie części zjazdowej: 29° 

Nachylenie części startowej i wyjściowej: 3° 

Materiał: stal nierdzewna 1.4301, grubość blachy 2,5 mm,  wykończenie krawędzi Ø33,7 x 2,0 mm

Ilość: 1

Montaż: wg wskazań producenta

Brzegi zjeżdżalni wzdłuż biegu obsypać ziemią do połowy wysokości półokręgu i pokryć darnią rolowaną (jak

cały stok). Spadkom nadać łagodny kształt wpisujący się w stok górki.

Uwaga: urządzenie wymaga certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą place zabaw.

Źródło ilustracji: Deinox
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5.2.7. Pieńki dekoracyjne

instalacja składa się z 14 pieńków o naturalnych kształtach. 

Wymiary:

Średnica: 30-55 cm

Wysokość: 10-50 cm powyżej poziomu gruntu

Materiał:  drewno akacjowe okorowane  i  wygładzone,  bez  wad,  bez  oznak  próchnicy  lub  zgnilizny,  bez

naturalnych  otworów i  pęknięć  przez  które  mogłaby dostawać  się  woda i przyspieszać  proces  rozkładu

drewna,  zabezpieczone przed  wpływem warunków atmosferycznych  w dwukrotnym procesie  impregnacji

środkami do ochrony drewna w kolorze bezbarwnym.

Montaż: na podsypce piaskowej 70 cm poniżej poziomu gruntu. Ustawiać najwyższe pieńki  w środkowej

części układu. Grunt wokół zagęścić.

Ilość: 10 szt., wysokość 25-60 cm
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6. UWAGI KOŃCOWE

 Wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  „Specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót” oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz pod bezpośrednim

nadzorem  osób  uprawnionych,  wszelkie  prace  związane  z urządzeniem  zieleni  powinny  być

wykonane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy ogrodniczej,

 W  trakcie  realizacji  projektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  posiadające  obowiązujące

świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  lub,  jeśli  są  podmiotem  Norm

Państwowych,  zaświadczenie  producenta  potwierdzające  ich  zgodność  z postanowieniami

odpowiednich norm, 

 Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie

się  uzupełniają.  Przedmiar  robót  należy  traktować  jako  opracowanie  pomocnicze  do  wyliczenia

kosztów inwestycji,

 W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie, należy zawiadomić nadzór

autorski.

 Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  usunąć  lub  skutecznie  zabezpieczyć  wszystkie  urządzenia

i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie przy prowadzeniu robót.

 W czasie trwania robót budowlanych teren porządkować na bieżąco. Materiał pochodzący z wycinki

i rozbiórek wykonawca usuwa z terenu we własnym zakresie.  Po zakończeniu  robót  teren należy

uporządkować, a odpady wywieźć na odpowiednie składowisko.

 Projekt budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.
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