
PROJEKT Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Projekt naturalnego placu zabaw to realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2020 (nr 1235) pn. „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie 
m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”.

Źródło: Abies Architektura Krajobrazu

STREFA SPRAWNOŚCIOWA
Część przeznaczona głównie do 
wypoczynku czynnego dla dzieci 
różnych grup wiekowych, z przewagą 
dzieci w wieku powyżej 6 lat. 
Na lokalizację części z przeznaczeniem Na lokalizację części z przeznaczeniem 
na bardziej intensywne użytkowanie 
została celowo wybrana polana 
bezdrzewna. Plac zabaw będzie 
wyposażony przede wszystkim 
w urządzenia do zabaw w urządzenia do zabaw 
zręcznościowych, np.: zjeżdżalnię, 
huśtawki czy tor sprawnościowy.

W starym ogrodzie
Część przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat. Strefa zlokalizowana w obrębie 
pozostałości dawnego sadu nawiązywać będzie do krajobrazu Wsi Służew. 
Znajdą się tu m.in. nowe nasadzenia z drzew owocowych i krzewów oraz rabaty Znajdą się tu m.in. nowe nasadzenia z drzew owocowych i krzewów oraz rabaty 
bylinowe. Pojawią się tu także atrakcyjne drewniane elementy, np.: mini domek 
zabawowy w stylu dawnej zabudowy wiejskiej tych okolic, szałasy wiklinowe, 
urządzenia do zabawy piaskiem, czy naturalne kłody i pniaki.

Naturalny plac zabaw przybliża przyrodę dzieciom poprzez 
bezpośredni kontakt i zabawę. Projekt został opracowany 
z dbałością o cenną przyrodę Parku Dolinka Służewska. 
Plac zabaw ma charakter naturalny - bez sztucznych materiałów 
i nawierzchni. Wyposażenie oraz urządzenia zabawowe wykonane 
będą z drewna. Plac zabaw podzielony został na dwie strefy: 
„W starym ogrodzie” oraz strefę sprawnościową. 

Urządzenia zabawowe wymagające naturalnej nawierzchni 
bezpiecznej (piasek i zrębki drewniane) zajmą ok. 3,5%
z 11 tys. m2  zakresu projektu. Pozostałe zabawki będą 
montowane w istniejący trawnik.
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Projekt budowy naturalnego placu zabaw na terenie parku Dolinka Służewska

DOLINKA? Naturalnie tak!
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Skala inwestycji na tle części parku 
pomiędzy ul. Wałbrzyską a al. KEN
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