
/n \\ll;i :'3.1j .;j"1, 
!u!sr ! 6ap"rri-ii' il,ffi

ruirui*";i:if,l',-""Szifrczuk

.tltl[iltltutttrllfitiitlff
oszeniowy projekt6w
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do zrealizowania w ramach BudZetu Obywatelskiego Miasta Labartdw d" , 1\,1;

Budowa nowego placu zabaw oraz silowni na os. Popiefuszki w

przy ul. Potrrietuszki 13

ul. Popieluszki2
Dzialkaw 32612

Dzialkanr 32416
Lokalizacja projektu:

(adres, nr dzialki)

P o ds t aw ow e dane zgl aszaj qcego pr oj e kt :

Imig i nazwisko:

Nr telefonu:

Opis projektu:
(cie7o iotyczy projekt, szacot'ane koszg, gl6*'ne zalohenia i dzialania, ktdre bedq podigte doiego realizacji, cele proieku, adresaci

@noi,egoplacuzabawzwykonaniempoliuretanowejnawierzchni
bezpiecznej oraz silowni na Swieiym powietrzu z nawierzchniq trawiastq wraz z montaiem

zabawek i urzqdzeri silowych dla dzieci, mlodziely i doroslych. Powstaly plac zabaw oraz

silownia dla bezpieczeristyta majq byi ogrodzone plotkieru metalo'wym wykonanym z profili
stalowych, zostanq r6wniei oznakowane za pomocq regulaminu okreSlaiqcego zasady

bezpieczeristwa obowiqnrjqce podczas korzystania z w'zqdzefi. Proiekt zaklada takie

wy ko na n i e do kum e n t a cj i uw z g I g dni ai q c ei wy m o g i p r aw a b u d ow I an e- g o,

Szacowany koszt projektu w 2020 to ok 390 000 tys. zl. Cena obejmuje koszty

dokumentacji, dow6z sprzgtu i instalacjg.
Plac zabaw wykonany z element6w drewnianych, plastikowych i m<ztalowych bgdzie posiadal

certyfi.katy zgodnie z przepisami grupy nonn bezpieczerisfwa PN-EN 1176:2009. Silownia

plenerowa wykonana gl|wnie z metalowych element1w, ocynkowane metodq ogniowq.
(Jttryorzenie og6lnodoitgpnego, atrakcyjnego placu zabaw, pozwoli na zaspokoienie poftzeb

ruchu dzieci i wieku 3-12 lat, natomiast z silowni mogq korzystat osoby dorosle oraz dzieci

powyhej 14 roku Zycia.' 
Ceteh projektu jest poprawa warunkdw iycia mieszkariciw, podniesienie estetyki okolicy,

zapewniilie bezpiecznego miejsca zabaw, integracja spoleczna i aA:rywtoSt fizyczna.
Potencjalnymi adresatami projektu sq przede wszystkirn dzieci korzystajqce z tererut

Uzasadnienie proi ektu :

atby stworzyt dzieciom bezpieczne miejsce do

aktywnego ipgdzinia wolnego czasu. Powstanie takiego placu zachgca dzieci i rodzicow do

atiakcyinegi spgclzania wolnego czasu na iwieiym powietrzu, stanawi mieisce spotkari dzieci

i rodzii1i spizyja zacieinianiu relacji sqsiedzkich, ksztaltuje prawidlowe postawy spoleczne

wir6d najmlodszych.
Korzystiiqc z iilowni moina wzrnocni| kondycjg fizycznq, odpornoSt oraz poprawit

koordynLiig ruchowq, Dobrze wykonane twiczenia w silowni plenerowei mogq miei formg
rehabilitacji.
Ich gl|wnynr. celem jest odciqgnigcie dzieci i mlodzieiy od komputeriw, telefon6w i zabicia

nucty, Regularny ruch zapewnia dobry rozwdj dzieci, mlodzie|y, stz.niorlw a takhe zapobiega

kon'tltziom i schorzeniom u osob doroslych i trry9!9.rlzgzg1glnie l@rzystny wplyw m



na iu'ieiym powietrzu. l( najbliLszej okolicy brakuje plac|w zabaw i silowni plenerowej,
Ponadto realizacja projektu poprawi t4) duiej mierze estetykg przestrzeni i poziom

zaspokoj enia potrzeb mieszkaitcdw,

Dodatkowe nieobowiqzkowe zalqczniki (moina dolqczyt dokumentacjg pomocnq przy
opiniowanitt projehu: lcosztorys szacunkowy, dokuntentacjg technicznq, rnapg lub szkic
sytuacyjny, zdjgcia htb inne materialy:
L Mapa oraz szkic sytuacyjny,
2. Kosztorys szacunkowy.
3. Podpisy mieszkaricow.
Uwaga !
Mapa i szkic sytuacyjny sq jedynie zalqcznikiem co nie oznacza, 2e nie wiqiq one
dokumentacyinie przyszlego projektanta. Wnioskodawca akceptuje dokonywanie zmian w
p r op o now qltym p r oj ekc i e.

Oiwiadczenia
2. Oiwiadczam, 2e podane wformularzu infonnacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnytlx
ifaktycznym.

Data i podpis zglaszajqcego projekt:
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Plac zabaw (Popieluszki 519 I L7/ t3 l7',1

- 
GRANICA PLACU ZABAW

ELEM E NTY PROJEKTOWANE:

L. HuStawka metalowa podw6jna mix MK-ee041
2. orbis Basita 91109
3. Piaskownica 4 misie 3702
4. Tablica do rysowania 3601
5. Tablica do rysowania 3601
6. Bujak dwuosobowy YM100 MK-yM100
7 . Karuzela slupowa z siedziskami 3270
8. Pomost ruchomy MK-118-12-010
9. Tablica informacyjna
10. tawka parkowa 4 szt.
Ll-. Kosz metalowy 2 szt.

12. Plotek metalowy ok!$ mb
13. Bramka 2 szt.
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Plac zabaw - Popieluszki 13

Lp. Nazwa !1o56 Warto66 brutto

1
Hustawka metalowa potr6jna mix

MK-QQO41
1. 1,O749,OO

2 Orbis Baszta 9 1109 1 42449,O0

3 Piaskowanica 4 misie 3702 1. 4699,00

4 Tablica do rysowania 3601 1 1,249,00

5 Tablica do rysowania 3601 1 1249,00

6
Bujak dwuuosobowy YM100 MK-

YMlOO
t 2999,00

7
Karuzela slupowa z siedziskami

3210
t 5799,00

8 Pomost ruchomy MK-118-12-010 1. 4499,00

9 Tablica informacyjna L 477,19

10 t awka 4 3606,20

1.1. Kosz 2 1200,00

1.2 Ogrodzenie 72 45000,00

13 Nawierzchnia poliuretanowa 285 mZ 168150,00

1.4 Nawierzchnia trawiasta 86 m2 3182,00

15 Dokumentacja techniczna 1 10000,00

SUMA 305307,39



KARTA TECHNICZNA

Nazwa Huitowka kombinowono patr1ina mix

Nr kat. MK-QQOA1

Wersjo wyk.

oPrs uRzADZf,NtA

Inlf.tU1r't E$yka p99,!o_d11g 1 z,s 9ri i
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ilkorga

dzieci. Posiada dwa standardowe siedziska oraz

bocianie gniazdo. Pol4czenie r62nych typ6w

,u*i"ri po*aga ksztaltow ae relacie z
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STREFA BEZPIF]CZEN. STWA

Symbol A B C

W;"soko{6
sn.obodnego

upadku Jml

1,49

fole posierzhni
Imtl

51,0

Obn'6d [ml 29,0

MATERIAT,Y
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Konstrulctor: RK

Ddtd: 27-04-2016
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KARTA TECHNICZNA
Nozwa Toblico do rysowanio

Nr kot. i6aL

Wersja wyk. E

310
>,.< L2
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OPrs URz4DzENIA

nails6w, N.ilkfe zamocowanie tablicy ulatwia dostqp

wszystkinr dzleclom, zar6wno tym nuiejszym jak i

witkszw,Wlkolana z wodoodpornej skf 
ljki ilVta

1ablrcV 
jes-tlofrrta filn1m melaminowyml 

:o
zabezpiecza j4 przed szkodliwym dzialaniern

warunk6w 
ltmolfeyczlfln, 

Stalo-\r,e kotn:y

izoluje drewlfane slupy od Rodl32a, co znaczqco

przedlu;ia iLw3tno5d drcwn1

Dopuszczalna liczba
uiytkownik6w

) Przedzial rviekorvy 0-14

STRE}-A BEZPIECZENSTWA

Symhol u C

Wysoko5{
swobodnego
rroadkrr Iml

Pole powierrchni

lm'l 9.7

ObN'rid [m] I t.0

IVIATERI.,\*,Y

lPanele wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej tilmem
I

lmealaminowym.t"
lWszystkie 

l4czniki odporne na warunki atmosl'erycvzne i

lpronrieniowanie UV.

Slupy noSne o przekroju okr4glym o 6rednicy I 2 cm z

dreu'na litego rdzeniowego. osadzone l0 cnr nad

po*oo"hnia Sryn* ,u po1o"a ,tnlo*y.h kot"*.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwnrl lazurq.

Ele1e11v sta]owe pb13i1c11ne antvko1-g11jnie nony,lz

lakierownnio proszkowe.

iin.itiitii ii
Doto: 2076-03-23

!-()Vt:}I Spdlka z ograniczon4 odposiedzialur(ci4 Spdlka komandyton'a, ul. lkrlesla*a (ihrobrego I. I2-I(Xl SzcrlIrr
"f'el. +4{l ll9 62t1l12 Fas, +{ll ttg 621 29 lJ7 c-mail: biuro@-rnorunrcdukgtja.pl ruw.norunrttlukar'ia.pl
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,r Sfu powa-siedzisfuS stannc r
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Widok (1)

Srr'ona i z'l

Widok ; qory

'.;131ui{ s':refl/ te;. ,ie:;:gfi:;i,,ra: I1 .,,

i..afysokns* ea.!!lcu,,ii* urz4clzcllrie: Z-Z * t:t
:ii;:ugi-:6i urzqdzen:a: 3"45 n-:

:Srrusoii strefli be..:g;iltczert#.+sa: 1t.5 :r

1" lhruzela

Widok (2;

I'q
1'-"-,-.'.- It,-*./ 

i..

{l i

Widok z boku

,t
I

l

fri

_.. _,, L -

: 1. ril i& i I rri,r:

;;i;L: ;'i;',:iyr .-i: :- r,:.: i:,[',ti ],r,4: 85 m2

F4airsyr;,*F.r,i.r 1 . -. : , u,1j trpadk l: 0.8 m
Szerr:lta";f .:i ,!,,i ,::t ,ii1; i.45 m
Szerc,kcirc .,i:,:t,i ' ,.;i1;i r:zeris rr,ra: 10. j m

Karuzela SLii:r.'r r:r"' rerd,:tsl<a r'rpu "wirujqce 6lizgi" z e[ast-vcznirr i:amont.owanyjxi stanowiskami clta trdjki clzieci. \y'lykonana
ze staloweilr: :t,,:;,1 o j'.r3i6i6:r 1'i.4,] mm oraz stalowych ran]i{)n z nr'r.r przekloiu 89 mm, tariculh wykonany ze sta[i
nierdzewnc; rit,r.,utiz n obrr-rto\,vy tozyskowany.

Element'y !r:;ti I l: ' FLe -,renty metatowe wykonane sq ze stali wr;glorvej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed l<orozjq
malot'vanieir' ,.,1 ]i,l rc!4.,ffi. Jeiti dane urzEdzenie posiacia taric.rchy, tqczniki, l<,:iwy [ub $ruby s4 one zawsze oaynko\,vanejeil.i ;.rosiaca ::;r;:rj;ain ..i, to j#j slizg wykonany jest z blachy n erczevune| cpubo:ci do 2,5 mm.

Wypetni*nia i.:t l; ;,l pi::refiia, sk{ejkowe - Elementy takie jak 1ach,,, zEbezpiec::enia, jcianki, wrpetnienia tuLr inne
eiemenl\/i-iiiir'i11111:1\r posta,:i ptyrwykonanesQzeskLejki vrrorlcorJiorirej.Lisciastej owysokiej wytrzyn-:aiosci,
[aminot'r'anei 'i;-.,'' r'r ;t-rlamitrowym i malowanej na ei.iptycznych kr;urqdziac5 farbami na bazie naturalrrvch woskow.

Strona i z 'l

li
1ri';l

-'s ;:ia. '.:t1-;.) Giitu_. .bezpieCZne plaCe Zallaw
05-082 Stare Babice, ut. Pocztowa L lok. B

tet.22 721 05 25 e-ma i[; biuio@ otayi:ine.pl
wwwptaytiine.pi
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KARTA TECHNICZI{A
Nazwo Tablico informocyjna

Nr kot. s308

Wersja wyk.

RaculrAnl:,,

@
<-

I
I

{:---:"-,__:_-:--rt'

s0<"^-.* *---.-lD-

OPIS URZADZENIA

Tablica informacyjna dzigki stalowej konstrukcji wyj4tkorx'o

trwala i odporna na warunki atmosferyczne. Nowoczesna

i uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie zar6wno

jako tablica reklamow4 jak r6wnie2 tablicA regulaminu placu

zabaw. Idealna w parkach, na skwerach czy w punktach

informacyjnych na placach zabaw

WYMIARY URZADZENIA

SzerokoS6 fml o05

Dlugodi [ml 0,50

Wysoko6d lml 1,77

MATERIAI.Y

Posadowienie 60cm poni2ej poziomu terenu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq montaiu.

Stup no5ny Srednicy 48,3mm, osadzony bezpoSrednio

w gruncie. Konstrukcja no6na oraz panel przeznaczony

do umieszczenia na nim informacji wykonane ze stali

konstrukcyjnej.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe.

Konstruktor: ,S
Ddto: 18-04-2019
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KARTA TECHNICZ]{A
Nozwa I t-owko Sparton

Nr kat. s010s

Wersja wyk.

OPIS URZADZENIA

Nowoczesna i uniwersalna lawka miejska o ponadczasowym

odpoczynek. tawka ta doskonale sprawdzi sig zar6wno

w przestrzeniach miejskich, jak i we wngtrzach, gdzie bgdzie

funkcjonalnoSci

Wysoko(i siedziska - 42 cm

Szeroko6c siedziska - 35 cm

Dfugo56 siedziska - 170 cm

WYMIARY URZADZENIA

Szerokoii [ml 0,63

Dlugo66 [ml 1,94

r*'5,soko6d [ml 0,79

MATERIAI,Y

Konstrukcja z rur malowanych proszkowo o przekroju

5 cm.

Siedzisko i oparcie wykonane z listew drewnianych
Swierkowych pomalowane w kolorze Maho6.

Konstruldor: .LS

Data: 19-01-2018

NO\'[rM Spdlka zograniczon4 otlporriedzialno(ci4 Sprilka Lomaudyttnra. ul. ]lok:slanaChrobrego l" l2-I0i] Szcr.rl

I'cl. +-18 89 62l2tI2 l,-ar. +Jll ttq 6l"l 29 lt7 e-rnail: iriunrianolunrcdukac.ia.pl lrrrlr.norumcduLrreja.pl

a,

lesignie. Wygodne oparcie i siedzisko zapewniaj4 komfortouy

thiy(, orzez dlueie lata de tracac nic ze swoiei atrakcvino(ci



RK 12.09.20't9

Kosz na Smieci Miejski
5216

Konstrukcja uzadzenia wykonana ze stali 5235. Elementy

stalowe zabezpiec.zone antykorozyjnie poptzez cynkowan ie

oraz lakierowanie. Wszystkie lAczniki i okucia odporne na

warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Uz4dzenie posadowione poni2ej poziomu gruntu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcj4 monta2u.

swobodnego powietzchni , Obw6d [m]
lm'l i

--43----
| ./' 

--lz Z-\r
LOi ( c-',\'*
cfl \\u )f

I \\/"/Y \.Jr',,

upadku [m]

NOVUM SpSlka zograniczonqodpowiedzialno5ciqsp6lka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

lsl. +48 89 623 29 85 Fax. +48 Bg 623 29 87 e-mail: bir,rro@novumedukacja.pl wvwv.novumedukacja.pl

"q

STREFA BEZP'ECZENSTWA

nie dotyczy



Furtka metalowa
55072

OP!S

Konstrukcja uzqdzenia wykonana ze stali 5235. Elementy ,

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie,
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie Sczniki i okucia

odpornenawarunkiatmosbryczneipromieniowanieUV.
Uz4dzenie posadowione ponizej poziomu gruntu"

Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq monta2u.

-"i

_l

Obw6d [m]

Pole
powierzchni

WysokoSC
swobodnego :

lfl
l

--r Jrr-tL- 1110 _ T

STREFA BEZPIECZENSTWA

upadku [m] Im']

A I

{

i

i

B

C

NOVUM Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq Sp6lka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-10A Szczytno
Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl
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RK 25.09.2019

PNotek metalowy
55062

Konstrukcja uz4dzenia wykonana ze stali 5235. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poptzez cynkowanie I

oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie lqczniki i okucia

odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzqdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu.

Fundamentowanie zgodn ie z instrukcjq monta2u.

rfl
I

:! 200 't

NOVUM Sp6lka z ograniczonq odpowiedz:ialno6ciq Spolka komandytowa, ul. Bolesiawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 62329 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl wvvw.novumedukacja.pl

II oPls
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Wymiary urzqdzenra [m]

n\-8,v

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol
Wysoko6d Pole

swobodnego powierzchn; Obw6d [m]
upadku [m] [m']

A

B

C
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Silownia (Popietuszki Z/4/rcf

-, 
GRANICASttowNIZEWNETZRNEJ

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

1. Wio5larz /pylon/ Wyciskanie siedzqc
Orbitrek / pylon/ Rowerek
Wahadto / pylon/ Twister
Drabinka / pVlon/ podciqg n6g
Tablica informacyjna
tawka parkowa 2 szt.
Kosz metalowy 2 szt.
Plotek metalowy ok 5O mb
Bramka 2 szt.
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Silownia - Popieluszki 2

Lp. Nazwa lloSc Warto6c brutto

1

WioSlarz 1 3999,00

Pylon T 1,949,00

Wyciskanie siedzqc 1 3899,00

2

Orbitrek 1 4599,00

Pylon t 1949,00

Rowerek 1 4249,00

3

Wahadlo t 3799,00

Pylon 1 1.949,O0

Twister 1. 24gg,oo

4

Drabinka 1 L699,00

Pylon 1. 1,949,OO

Podciqg n69 1. 1,649,00

5 Tablica inforrnacyjna 1. 477,1,9

6 t awka 2 1803,10

7 Kosz 2 1200,00

8 Ogrodzenie 48 mb :10000,00

9 Nawierzchnia trawiasta 150 m2 5550,00

10 Dokumentacja techniczna 1 10000,00

SUMA 83219,29



KARTA TECHNICZNA
Nozwq Wioilorz
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oPls uLZADZDNlA

Aby wykonai Cwiczenia poprawnie nale2y usi4Sc na

::gi'k" o'p'':l'tpv 
111"9:t1n111cn 

i zfSac

':k'r: :i, "111'1Yr: "::!r"ie lrzvciegn4i

_r1:1*rrldo_kl",kl t r:**.j j:*oczesnie prostula!

nogi i powr6i do pozycji wyjSciowej. Cwiczenie

aktyr.v izuj e ulvst!1 czclc i cjafa, PoRral ia o96l n4

wydolnoSi organizmu, wytrzymalo$i oraz silg.

U n4dze ni l rl"9Yl 
" 

r 
lj 

e_1m1 d-zie 
f 

nie, wlmasa

montowania do pylonu.

Dopuszczalna liczba
uiS tkotnikdn'

I Przedzial rtiekowS'l od 14

STRITA BEZPIBCZENSl.$'A

S,'mbol B C

\r)'soko(d
swobodnego
uoadku [ml

0.00

Pole posierzchni

lmtl
I 1,5

Obrv6d [ml 13.0

rlIA'I'ERIAt,Y

Gl6rvne€lementystalo$€Yk_o1*_r_-roC:ubl::l

6cianki 3,2mm.

IYf i_"11"1"1Y_'"9::::vry-*"

1 ly::i: fi:b*:9""f i : iliul u*::ft?"^":

Ty9_yryry:rt:':l:: :9T*Al p::h'"ii1Tl1- 
- -

sile (amortJzrd qce: I,b.:g t1"]4::I

Posadowieuie urz4dzenia 30cm poniirj poziomu terenu.

Pylon mocowany do betonou'ego bloku o sym.

lTll 990t',l1ll 
(b:_':t kl':, 

9' l/'zil
fI!1 1li*'-:j'. 1i.1 -.:!'?'1":"or* do stalo:)_ch

podstau z blachy 8.0 mm j ry_3j-y.h i q11",:1, ,
plytami monta2owymi (blacha gr. 8.0mm).

Konstruktor: BK

D.tto: 25-04-2076
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KARTA TECHNICZNA
Nozwa Wyciskanie siedzqc

Nr kot. 4414

Wersjo wyk.
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OPIS IIRZADZT]NIA

Aby prawidlowo wykonad dwiczenie nale2y usiqSi' na a

siedzisku, oprzei plecy i chlvycic mocno rQkoma

dr47Jci. Nastqpnie odepchnqi dr4Zki od siebie i

p-rzyc i 4gn4i z 
!o:v 

roteTl Wy*on uj r1c 6w i cze ni c

trenujemy przede wszystkim g6me partie migSniorve,

ynldto nR1av1ul, .o1*oll"icSn i k 
f 

atki piersiowej.

:b's::vb:1:.r"j yaz koltczvn g6mych, atakie

wnfrwamV 
11 y:yrost ma:y miq(niowej.

Dopuszczalna liczba
urftkownik6rv

I Przedzial niekowy od 14

STRT]F'A BEZPIECZENS-I'WA

Svnrbol A B (:

rrl'vsoko56

s\rohodnego
uoadku Iml

0.00

Pob powierzchni

Imtl
10.0

Obn6d [ml 12.0

VIATERt.4.T-Y

C*6wne elemen]y statowl wBollll 
L 

rur o sruboSci

(cianki l,2mm. 
.

w11s*ie ellmenv :"1::: o:Tf o**"

I l':!y*" 11111:ll-":ic ii :111t! 
alllttrvcmu

Elementy ruchorne ograniczone clenrentami pochlaniaj4cyrri

lile Grnonfzujalc; wibroizolujqce).

f 
osaaowyelic 

.Lleazol 
ia :oci 

ry1lzej 
nozlomu tcrcn u,

Pylon mo:o]vanydo o:,:n"*:r. lIIl " IT
11)9911000xz5,0 :nm 

(ueton tt11 ! | 
oizo),

l]l:ll, u",::l rur o ir. I 
14,3 

mrnt_ pr4sl1l"nrh do slalowrch

n1as1w z uf1!v ro mm 
| ry}1orvcl 

z1 
lobe 

ds'iema

drrami 1o1!2,o*rmi lblalha qr,8 0mm).-

Konstruktor: BK

Data: 26-04-2076

\(,\'1 \.1 Sp6lha z ogranir:zon4 otlporitdzi:rlnoici4 Sprilka komandltorta. ul, Bolcslaua Chrolrrcqo I, l?-llltl SzczlIntr

'lel.+4889(r2l1tl2 frr.+48ttg62329 ll7 e-nrail: biurttft'novumedukacja'pl ttn\}.trotumetlukacja-pl



KARTA TECHNICZNA
Nozwa Orbitek

Nr kot. 4404

Wersja wyk.
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OPIS URZADZENTA

.!*':T': !"r*: gidr:i-?- staw6w, wzmalnia

migSnie n6g, stawy biodrowe oraz ramiona. Poprawia

lsotn+ 1fo]1r,of1 
olganizmu i konfycjq fizyczn4.

1Y_o:Y:_:ro::t*1":ll"n1e-2vpostawiistop)
na podstopnicach i chwycid mocno rEkoma oba

uchwyty. Nastgpnie porusza6 nogami do przodu

i do tytu, jednoczeSnie pomagaj4o sobie rgkami

": *n111cn4e 
I n cllaj e1*ez!i

Yyle:"i. yglmo*ovrlia { pvlonu,

Dopuszczalna liczba
ui1'tkonnik6u'

1 Przedzial x'iekorrv od 14

S TREI'A B EZPIf, CZEN S T\\' A

S1'nrbol B C

V['1soko6d

s$obodnego
uoadku lml

0.00

l'ole posierzchni

lm2l
l1,0

Obn.dd [ml t2.5

MA'TERIALY

lGl6wne elementy sl,aloue wykonane z rur o grubor'lci

J(cianki 3,2mm.

t---
l\\'s4stkie element) stalo$ e ocynko\\'ane

li oralouane farb4 odpornq na u armki atmosferlczne.t---
lElementy ruchome ograniczonc clcmcntami pochlaniajilc;mi

lsil; (amor6zuj4ce; wibroizolttiQce).

Posadowienie urzqdzenia 30cm poni2ej poziomu terenu.

Pylon mocouany do betonouego bloku o wym

1000x 1000x250 mm (beton klasy Cl6120).

Pylon z du'6ch rur o 3r. I 14.3 mm, przlspa\\,an)ch do stalowych

podstav z blachy 8.0 mm i pol4czonych ze sobq du.iema

pl,,tami montazowymi (blacha gr. 8.Omm).

J .';,".:':..1-l-t1: r---:ri';1.i..-.:i',i.-i,l'-,r-;..1:\:'_r-'- .,': 'f..-'i 
i

"1 t-i. l..-.i *a.i,-. ,l Konstruktor: BK

Data: 25-04-2016
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KARTA TECHNICZNA
Nazwa Rowerek

Nr kot. 4421"
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OPIS URZADZENIA

Dopuszczalna Iiczba
uiytkownik6w

I Przedzitl rviekorry od ld

STRETA BEZPIECZEIiS'[\YA
Symbol B C

\Y.rlsokoid

snobodnego
unadku lml

0.00

Pole posierrchnl

Im'l
9,0

()bw6d lml 1 1,5

I,IATERIALY

Gl6wne elementy stalowe wykonarte z rur o gruboSci
L

Scianki 3,fmm.

wlstki.e clemlltV stalo_we 
.ocrnk3y.:1"

i-lalowane fa1t1 odnola na warunki amlsfer.vczne,

Eleinenty ruchome ograniczone elementami pochlaniaj4cymi

srlg GmortlzujlTl wi.broiltujace).

Posadowicnie urzqdzenia 30cm poni2ej poziomu terenu.

ll]1" Tor**l Oo betonow-ee1 blok.u o *-un,

I 000x 1000x250 nrm (beton klasy C1620).

frtol 
z Uwoc! rur:.rl: 

_114,1 
mm. p1;.lrsplwoych do stalouy'ch

llr,lr1:. 
1 
bl":ll 

l:0 
nlm 

I 
rrolcczony.ch ze sobQ dwierna

plytami moniazowymi (blacha gr. ll.omm).

Konstruktor: BK

Dota: 27-04-2076

\OVL Il Wvposaienic Placrin Zahat Slawomir Chmieliiski I l-13(l I'asl nr, (ironr .l(r

tel.: (891 623-?9-85. {tl9) 623-29-86 lar: (tl9) 62"1-29-87 e-mail: biuro{g novurneduhacja.pl stvu.nol unrtduktcja'p}

&P.

Cwiczcnie wzmacnia mig$nie n6g, dolnc partic ciala.

Wplywa na koordynacjg ruchow4 i poprarvia ogrilrrq

kondycjq.Zeby nralfdlowo wykonai 6wiczlnie nale2y

usi?$i rra yrodelku lzlanai 
za *n:rry: oprze6 stttpy

na pedalaoh. a poteor porusz-ai nogami takiak

Oodczas ja1d1 
l, 

..ol.o.l ,l zromicowlna

prgdko6ciq.

Un4dzenie wymaga montowania do pylonu.



KARTA TECHNICZNA
Nazwa Wohadlo

Nr kot. 44L3
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oPrs uRzAl)7-ENrA

lCwiczenie aktyruizuje dolne czESci ciala i wzmacnia

I

IkrEgoslup. Dodatkowo pomaga usplawnii zrnysl

I

I 
rownowagi, dzial a rczlui niaj4co. Popraw ia

lkoordynacjq ruchowq. NaleZy postawid obie nogi na

p"au"p"i...f, i .t*V.ie mocno 
lbierna 

rgkoma za

uchw'yty, a potem wykonywai ruchywahadlowe w

prawo i w lewo. Urzqdzenie wymaga rnontowania

do nlfonu.

Dopuszczalna liczba
urytkownik6w

I Przedzial rviekorvl'l oel I.t

STREFA BBZPIECZENSTWA

S)'mhol B C

Wvsoko66
srvobodnego

uoadku lml
0,00

Pole powierz.chni

lmtl
I t.0

Obn6d lml 13.0

]!IATERIAL\'

lc]owne 
etlentV stallwl ulkonanc z rur o grubo6ci

lfuianki 3.2mnr.

lwrrvrtti. elementy stalowe ocynkorvanc

fi.r,o*u"" tbrbq odpomq n* *u*nki uurort'.ry"rn..

lElementy ruchome ograniczone elernortami pochlaniajqcymi
I

lsilg 
(amortyzujqce: wibroizoluj4ce).

t-'
lPosadowienic 

urzqdz.enia 30cm poni2ej poziomu terenu.

f'
Fylon mocowany do betonowego bloku o rvym.

1000x l00l)x250tm (belon klasy C I tr20).

Pylon z drvirch rur o sr I 
l+,3 1n1 

pr;neipawanyoh do stalowy?h

pod.staw z blachll9 .":.: polqcmnych z1 sobe dwienla

lllTl l'.:l1iyryl (b'l'h1 
{.: 

&0'lT) 
_

KonslrLtktor: BK

Doto: 26-04-2076

d-t i 1''ri
,i [.

\()l'U\l Sptilk:r z ograniczon4 odpowicdzialno3ci4 Sp6lka komondltota, ul. Boleslana Chrohrego I, l2-lll0 Srtritno
'fel. o{8 ltg 6212112 Far. +,18 ll9 621 29 tl? e-nrail: biuro(n,novumedukacja.;rl *urr.nouumedukac.ia,pl



KARTA TECHNICZNA
Nozwo Twister

Nr kot. 4411

Wersjo wyk.
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oPrs URZADZENtA

I 
Cw iczenie zapewnia aktyr,vnosc stawow biodrowych

loraz odcinka lqd2wiorvego krggoslupa. Rozwija zmysl

I rriwnowagi, rozciqgamigsnie sko5ne brzucha. Zebyt"I'
lprarvidlowo 

wykonai iwiczenie nale2y stan4( obiema

lnugurni na kole, zlapa( zauchwyt, a nastqpnie

wykonylvai biodrami jednostajny ruch w prawo

i w lew-o.

Urz4dzenie wymaga monotwania na pylonie.

I)opuszczalna liczba
u21 tkou-nik6rv

I Przedzial uiekowl I od t4

STREFA BEZPIECZENSl'\I'A
S) mbol R C

\4'5'soko(d

swobodnego
uoadku [m I

0,00

I'ole powierzchtri

lmtl
8.5

Obw6d lml I 1.5

illATERtA*-Y

lGl6wne elementy staloue rvykonane z rur o gruboSci

lScianki -i,2mm.

l\\'szystkie elemeno stalo$e ocynko\ane

malosane farb4 odporn4 na uarunki atmosfeqczne.

lElemeot-v ruchome ograniczone elemeotami pochlaniajlcymi

silg (amortlanj4ce; wibroizoluj4ce).

Posadouienie urz4dzenia -1Ocm ponizej poziomu terenu.

Pylon mocouany do betono\r€go bloku o uym.

1000xt000x250 mm (beton klasyCl6120).

Pylon z ds.6ch rur o Sr- I 14.3 mm, przyspauanlth do stalorlch

podstaw z blachy 8.0 mm i pol4czonych ze sob4 dwiema

plytami montainwymi (blacha gr. 8.Omm).

ilnti,,t ir,- aK

Data: 26-04-2415
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Tablica informa cyjra dilkt stalowej konstnrkcji wyj 4tkowo

trwala i odporna na warunki atmosferyczne. Nou,oczesna

i uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie zar6wno

z,abaw. Idealna w parkach, na skwerach czy w

WYMIARY URZADZENIA

Posadowienie 60cm poni2ej poziomu terenu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montaiu.

Slup nojny Srednicy 48,3mm, osadzony bezpoirednio
w gruncie, Konstrukcja nosna oraz panel przeznaczony

do umieszczenia na nim informacji wykonane ze stali

konstrukcyjnej.

Elementy stalowe za bezpieczone a ntyko rozyjnie

poprzez malowanie proszkowe.



KARTI\ TECHNICZNA

L94 _

i uniwersalna hwka miejska o ponadczasowym

tawka ta doskonale sprawdzi siq zar6wnr:

WYMIARY URZ.TDZENIA

Konstrukcja z rur malowanych proszkowo o przekroju

5 cm.

Siedzisko i oparcie wykonane z listew drewnianych

Swierkowych pomalowane w kolorze Maho6.

oo co

oo oo



RK 12.09.2019

Kosz na Smieci Miejskn
521 6

Konstrukcja uz4dzenia wykonana ze stali 5235. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie popzez cynkowanie'
oraz lakierowanie. Wszystkie Qczniki i okucia odporne na

warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Uzadzenie posadowione poni2ej poziomu

Fundarnentowanie zgodnie z inskukcj4 montaz u.

NOVUM Sp6tka z ogreniczonq odpowiedzialno5ciq Sp6lka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 Bg 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl wvwv.novumedukacja.pl

l
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d,:'(OtsL'Y.'

lml

INFORMACJE

Liczba uzytkownik6w

Przedzial wiekowy

Wyniary uzadzenia [m] 0.43x0.35x1

Zg;odno56 z normq nie dotyczy

Czq6ci zamienne Dostgpne

S'

Symbol

rREFA BEZP'ECZENSTWA
*":"*'

i swoboclnego , powiezchni ' Obwdd
t upadku [m] . [m"] j

B



RK 25.09.2019

Furtka metalowa
55072

ral

I
l

I

vttgi
i***-*.**-*-;

Konstrukcja urzqdzenia wykonana ze stali S23S. Elementy I

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poptzez cynkowanie .

oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie lqczniki i okucia :

odpornenawarunkiatmosferyczneipromieniowanieUV.
Urzqdzenie posadowione poni2ej poziomu gruntu. ,

Fundamentowanie zgodnie z instrukcj4 monta2u.

I CzeSci zamienne i Dosteonei-----."-

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysoko6i Pole
powierzchni

lm'l
Obw6d [m]: swobodnego

I upadku [m]

Wymiary urz4dzenia [m]

I

A !

I
I

lj

i

B

C

NOVUM Sp6lka z ograniczonaodpowiedzialno6ciqSp6lka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1,12-1OO Szczytno
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Plotek metalowy

Konstrukcja urzqdzenia wykonana ze stali S23S. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poptzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie eczniki i okucia
odporne na warunki atmosfuryczne ipromieniowanie UV.
Uz4dzenie posadowione ponizej poziomu gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq monta2u.
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Lubarr6w 6.02.2020r.

oSwnoCZENIE

zatzqd Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Lubartowie z siedzib4 w Lubartowie przy ul.cichej 6 wyraza zgodg na realizacjg projektu obywatelskiego pod nazw4 ,,Budowanowego placu zabaw oraz silowni na os. Popieluszki w Lubartowie, na dz. nr
32612 ptzy ul- Popietuszki 13 i dz. nr 32416 przy ul.popieluszk i2 w ramach Bud,etuobywatelskiego Miasta Lubart6w na warunkach zgod nych z postanowieniami
uchwaly Rady Miasta dotyczqcych przeprowadzenia konsultacji spolecznych wsprawie Budzetu obywatelskiego jako czgsci budzetu miasta iw przypadku realizacjiww projektu dostarczy wszystkie wymagane pra*em uzgodnienia, zgody izaSwiadczenia.

Spdldzieln ia Mieszkan iowa
-27-7OO Lubartow, ul. Cicha 6

lql8] Bs5-30-15, ret. B1 463_e0_01
NIP 714-020-00-33 Regon 0004864t4



Lubartów, dnia27 lutego 2020 r,

urząd lt]iasta Lubartóuul Jana Palla II 12
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Urząd Miasta Lubańów

ul. Jana Pawła l! 12

21-100 Lubańów

W odpowiędzi na pismo nr A0.304L8.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. informuję, ze

zgodnie z tteścią ustawy art.27 ust, 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z

art.22 ustawy o własności lokali wstępna zgodana dysponowanie nięruchomością mieści się

w czynnościach zwykłe3o zarządu nieruchomością wspólną wykonywanęgo przęz Społdzielnię

Mieszkaniową i została załąazona do wniosku. Jednakże w załączęniu przekazujemy jeszcze

raz zgodę naużyczenie przedmiotowej dzińki narealizację projektu.

Niniejszym informujemy, żeplanowanyplac zabaw i siłownia znajdują się w odległości

ponad 10 m od miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

Wwej wymieniona minimalna odległość wynika zRozporządzęnia Ministra Infrastruktury w

sprawie waruŃów jakim powinny odpowiadać budynki i ich usfuowanie.

Niniejszyminformujemy,żezaproponowanelokalizacjeplacu zabaw i siłowni spełniają

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury sprawie jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usyluowanie.

Warunek 1:

Odległośó miejsc postojo,wych od placu zabaw i siłowni wg warunków technic znychpowinna

wynosić minimum 10 m. W naszym przypadku miejsca postojowe znajdują się w odległości:

- od placu zabaw 32 m w sąsiedztwie bloku Popiełuszki 7,

- od siłowni 37 m od Popiełuszki 8.

Tak więc warunek jest spełniony.

Warunek 2:

Ą

W



Odległośó od okien w budynkach wielorodzinnych od okien do placu zabaw i siłowni wg

warunków technicznych powinien wynosić min. 10 m. W naszym przypadku odległość:

- placu zabaw od budynku:

* Popiełuszki 5 - 14 m,

x Popiełuszki 11- 18 m,

* Popiełuszki 13 - 14m,

* Popiełuszki7 - 18 m.

- siłowni od budynku:

* Popiefuszki 4 - 17 m,

* Popiełuszki 8 - 14 m,

* Popiełuszki2 - 14 m.

Tak więc warunek zostń spełniony.

Warunek 3

Odległość linii rozgraniczającej ulicę od placów zabaw i siłowni powinna się znajdować w

odległości min. 10 m.

W naszym przypadku najbliższa linia rozgraniczająca:

- od placu zńavł wynosi od ul. Szkolnej 31 m

- od siłowni wynosi od ul. 1-go Maja 35 m.

Tak więc również ten warunek został spełniony.

Warunek 4:

Odległośó od miejsc gromadzenia odpadów od placu zaba,w i siłowni powinna się znajdować

się w odległości min. 10 m. Odległość placu zabau, od punktu gromadzenia odpadów wynosi

165 m, natomiast odległośó siłowni wynosi 145 m.

Wyzej wymieniony warunek zostń spełniony.
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Podsumowując całość należy zauwużyc, że lokalizacja wlw placu zabau, i siłowni

spełnia wszystkie warunki techniczne ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

dotyczące warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W ostatnich latach na terenie Lubartowa Spółdzielnia Mieszkaniowa na podobnych

zasadach i zgodnie z warunkami technicznymi przeprowadzlła podobne projekty m.in. na: os.

1-go Maja (przyul. l-go Maja 83, ul. 1-go Maja7 9, 1-go Maja69,1-go Maja 63), Cichej (przy

ul. Cicha 9) oraz Powstńców Warszawy (Powstńców W-wy 71, Powstńców W-wy |5ll7l2I

- podwórko Nivea), które były potwierdzone prawomocnym zgłoszeniem w wydziale

Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lubartowię.
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Lubartów 2'7 .02.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie z siedzlbą w Lubartowie przy

ul. Cichej 6 wyraża zgodę na zawarcie umowy użyczenta działkt nr 32612 i 32416

przy ul. Popiełuszki w celu realizacji projektu obywatelskiego pod nazwą

,rBudowa nowego placu zabaw oraz silowni na os. Popiełuszki w Lubartowie"

w części dotyczącej budowy nowego placu zabaw oraz siłowni na o§.

Popiełuszki na dz. nr 32612 przy tllr. Popiełuszki |3 i dz. nr 32416 przy uI.

Popiełuszki 2 w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubartów na

warunkach zgodnych z postanowieniami uchwały Rady Miasta dotyczących

przeprowadzenl,a konsultacji społecznych w sprawie Budzetu Obywatelskiego

jako części budzetu miasta.
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Siłownia (Popiełuszki 2/ 4/ La|

E GRAN|CAslŁowNlZEWNĘTZRNEJ

ELEMENTY PRO.iEKTOWANE:

Wioślarz / pvlonl Wyciskanie siedząc

Orbitrek / pylon/ Rowerek
Wahadło / pylon/ Twister
Drabinka / pylon/Podciąg nóg
Tablica informacyjna
Ławka parkowa 2 szt.

Kosz metalowy 2 szt.

Płotek metalowy ok 50 mb

Bramka 2 szt.o
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Plac zabaw (Popiełuszki 5/9 lLLlt3l7l
Ę GRAN|CA PLACU ZABAW

ELEM ENTY PROJEKTOWANE:

t, Huśtawka metalowa potłójna mix MK-QQO4
2. Orbis Baszta 9 1109
3. Piaskownica 4 misie 3702
4, Tablica do rysowania 3601
5. Tab|ica do rysowania 3601
6. Bujak dwuosobowy YM1OO MK-YM10O
7. Karuzela slupowa z siedziskami 3210
8. Pomost ruchomy MK-118-12-010
9, Tablicainformacyjna
10. Ławka parkowa 4 szt.
11. Kosz metalowy 2 szt.
12. Plotek metalowy ok 93 mb
13. Bra_mka 2 szt.

Popit
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