
Załącznik nr 1 do Umowy………….. 
z dnia……………. 

 
Wykaz czynności koniecznych do przeprowadzenia na placach zabaw z rozbiciem na 

poszczególne place. 
 
Plac zabaw – Os. Młyńskie 
Lp. Cecha Opis 

nieprawidłowości 
Czynności do 
realizacji 

Uwagi 

1 Kompletność 
urządzeń 

Bujak – brak uchwytu 
rąk 

Zakupić i 
zamocować 
brakujący uchwyt 

 

  Brak lub uszkodzona 
zaślepka i nakrętka 

Zakupić i 
zamocować zaślepki 
i nakrętki 

Dotyczy każdego urządzenia 
znajdującego się na placu 
zabaw – należy dokonać 
przeglądu i zakupić 
odpowiednią ilość zgodną                                      
z rodzajem śrub. 

2 Uszkodzenia 
mechaniczne 

Huśtawka wagowa – 
wymiana opony 

Zakupić i 
zamontować oponę 

Opona musi być 
umiejscowiona centralnie pod 
belką huśtawki oraz na 
odpowiedniej wysokości 
względem opony z drugiej 
strony huśtawki, tak, aby 
mogła się ona od niej odbijać 
podczas huśtania. 

  Furtka wejsciowa – 
uszkodzona klamka 

Wymienić klamkę na 
nową 

Klamka ma być dostosowana 
do tych już zamontowanych 
na furtkach na tym placu 
zabaw (kolor, wielkość, 
odporność na warunki 
atmosferyczne. 

3 Drewno Piaskownica – 
spróchniała belka 
ramy 

Wymienić 
spróchniały element 

Wymieniony element ma 
odpowiadać temu 
zdemontowanemu (kolor, 
rozmiar) 

  Zestaw zabawowy – 
rozklejona belka 
przejścia linowego 

Wymienić belkę Wymieniony element ma 
odpowiadać temu 
zdemontowanemu (kolor, 
rozmiar). Wszystkie elementy 
mają być złożone w taki sam 
sposób jak przed demontażem 
zważając na zasadę 
bezpiecznego użytkowania. 

4. Nawierzchnia Niedostateczna ilość 
nawierzchni 
amortyzującej 
(piasek) 

Uzupełnić i 
rozprowadzić, 
wyrównać piasek 
pod urządzeniami 
zabawowymi 

Piasek o gramaturze od 0,2 do 
2 mm. Uzupełnić 
nawierzchnię tak, aby górne 
czoło fundamentów 
znajdywało się na głębokości 
20 cm. 

5 Przestrzenie 
minimalne 
urządzeń 

Zestaw zabawowy – 
niedostateczna 
odległość krawężnika 
od trapu wejściowego 

Zdemontować 
krawężnik w 
obszarze upadu 

Po zdemontowaniu na 
długości 1,5 m (wzdłuż trapu)  
uzupełnić ubytki ziemi i 
piasku tak aby nie pozostała 



żadna wyrwa. 
6 Inne  Pochylenia kosza do 

koszykówki 
Wypionować kosz, 
poprawić 
fundamentowanie 

Kosz oraz powierzchnia 
boiska muszą pozostać 
nieuszkodzone, lub 
naprawione w sposób 
spełniający wymagania 
bezpieczeństwa 

 
Plac zabaw – ul. Herbaciana 
Lp. Cecha Opis nieprawidłowości Czynności do 

realizacji 
Uwagi 

1 Nawierzchnia Brak wymaganej 
nawierzchni 
amortyzującej- zestaw 
zabawowy, ścianka 
wspinaczkowa, 
huśtawka wagowa 

Wykonać 
prawidłową 
nawierzchnię         z 
piasku 

Piasek o gramaturze od 0,2 
mm do 2 mm. Wykonać 
nawierzchnię na głębokości 
20 cm. pod oraz w odległości 
1,5 m – huśtawka i ścianka 
(przód i tył urządzenia), 
zestaw (z każdej strony 
urządzenia). Rozprowadzić i 
wyrównać piasek 

2 Stabilność 
urządzeń 

Zestaw zabawowy – 
nieznaczne pochylenie i 
praca konstrukcji 

Wypionować 
wieżę, skorygować 
fundamentowanie 

Wykonać przed 
rozpoczęciem prac 
związanych z utworzeniem 
nowej bezpiecznej 
nawierzchni z piasku 

3 Kompletność 
urządzeń 

Brak lub uszkodzona 
zaślepka i nakrętka 

Zakupić i 
zamocować 
zaślepki i nakrętki 

Dotyczy każdego urządzenia 
znajdującego się na placu 
zabaw – należy dokonać 
przeglądu i zakupić 
odpowiednią ilość zgodną                                      
z rodzajem śrub. 

 
Plac zabaw – Park Miejski (przy os. Nowym) 
Lp. Cecha Opis 

nieprawidłowości 
Czynności do 
realizacji 

Uwagi 

1 Nawierzchnia Niedostateczna ilość 
nawierzchni 
amortyzującej (piasek) 

Uzupełnić i 
rozprowadzić, 
wyrównać piasek 
pod urządzeniami 
zabawowymi 

Piasek o gramaturze od 0,2 do 
2 mm. Uzupełnić 
nawierzchnię tak, aby górne 
czoło fundamentów 
znajdywało się na głębokości 
30 cm. 

  Karuzela tarczowa – 
nadmierny prześwit 
pod karuzelą 

Uzupełnić glebę pod 
karuzelą do 
wymaganego 
poziomu 

Obecnie jest 17,5 cm 
wymagane 6-11 cm 
Uzupełnić i ubić glebę. 

2 Kompletność 
urządzeń 

Brak lub uszkodzona 
zaślepka i nakrętka 

Zakupić i 
zamocować zaślepki 
i nakrętki 

Dotyczy każdego urządzenia 
znajdującego się na placu 
zabaw – należy dokonać 
przeglądu i zakupić 
odpowiednią ilość zgodną                                      
z rodzajem śrub. 

 
 
 



Plac zabaw - ul. Kościuszki 
Lp. Cecha Opis 

nieprawidłowości 
Czynności do 
realizacji 

Uwagi 

1 Nawierzchnia Brak wymaganej 
nawierzchni 
amortyzującej- drążek 
do akrobacji, huśtawka 
wahadłowa 

Wykonać 
prawidłową 
nawierzchnię         
z piasku 

Piasek o gramaturze od 0,2 mm do 
2 mm. Huśtawka - wykonać 
nawierzchnię na głębokości 20 
cm. pod, do 1,5 m z przodu i z 
tyłu urządzenia. Rozprowadzić i 
wyrównać piasek. Drążek - 
wykonać nawierzchnię na 
głębokości 30 cm. pod i do 1,5 m 
z każdej strony urządzenia. 
Rozprowadzić i wyrównać piasek. 

  Karuzela tarczowa – 
nadmierny prześwit 
pod karuzelą 

Uzupełnić glebę 
pod karuzelą do 
wymaganego 
poziomu 

Obecnie jest 23 cm wymagane 6-
11 cm 
Uzupełnić i ubić glebę. 

2 Kompletność 
urządzeń 

Bujaki – brak 
uchwytów rąk 

Zakupić i 
zamocować 
brakujące 
uchwyty 

 

3 Kompletność 
urządzeń 

Brak lub uszkodzona 
zaślepka i nakrętka 

Zakupić i 
zamocować 
zaślepki i 
nakrętki 

Dotyczy każdego urządzenia 
znajdującego się na placu zabaw – 
należy dokonać przeglądu i 
zakupić odpowiednią ilość zgodną                                      
z rodzajem śrub. 

4 Inne Huśtawka wagowa – 
przechylenie opony 

Wypionować 
oponę tak, aby 
znajdowała się 
pod belką 
wahadła 

 

 
Plac zabaw - ul. Limanowskiego 
Lp. Cecha Opis 

nieprawidłowości 
Czynności do 
realizacji 

Uwagi 

1 Nawierzchnia Brak wymaganej 
nawierzchni 
amortyzującej- zestaw 
sprawnościowy 

Wykonać 
prawidłową 
nawierzchnię z 
piasku 

Piasek o gramaturze od 0,2 
mm do 2 mm. Wykonać 
nawierzchnię na głębokości 
30 cm. pod i do 1,5 m z 
każdej strony urządzenia. 
Rozprowadzić i wyrównać 
piasek. 

  Niedostateczna ilość 
nawierzchni 
amortyzującej (piasek) 

Uzupełnić i 
rozprowadzić, 
wyrównać piasek 
pod urządzeniami 
zabawowymi 

Piasek o gramaturze od 0,2 do 
2 mm. Uzupełnić 
nawierzchnię tak, aby górne 
czoło fundamentów 
znajdywało się na głębokości 
30 cm. 

2 Przestrzenie 
minimalne 
urządzeń 

Karuzela – 
niedostateczna 
odległość krawężnika 
od karuzeli 

Zdemontować 
krawężnik w 
obszarze upadu 

Stwierdzono 1,6 m 
Po zdemontowaniu na 
długości 1,5 m uzupełnić 
ubytki ziemi i piasku tak, aby 
nie pozostała żadna wyrwa. 

3 Kompletność Brak lub uszkodzona Zakupić i Dotyczy każdego urządzenia 



urządzeń zaślepka i nakrętka zamocować 
zaślepki i nakrętki 

znajdującego się na placu 
zabaw – należy dokonać 
przeglądu i zakupić 
odpowiednią ilość zgodną                                      
z rodzajem śrub. 

 
Plac zabaw – ul. Chrobrego 
Lp. Cecha Opis nieprawidłowości Czynności do 

realizacji 
Uwagi 

1 Nawierzchnia Brak wymaganej 
nawierzchni 
amortyzującej- 
huśtawka wahadłowa 

Wykonać 
prawidłową 
nawierzchnię z 
piasku 

Piasek o gramaturze od 0,2 mm 
do 2 mm. Wykonać 
nawierzchnię na głębokości 20 
cm. pod, do 1,5 m z przodu i z 
tyłu urządzenia. Rozprowadzić i 
wyrównać piasek. 

  Karuzela tarczowa – 
nadmierny prześwit pod 
karuzelą 

Uzupełnić glebę 
pod karuzelą do 
wymaganego 
poziomu 

Obecnie jest 16 cm wymagane 
6-11 cm 
Uzupełnić i ubić glebę. 

 
Plac zabaw –ul. Okrzei 
Lp. Cecha Opis 

nieprawidłowości 
Czynności do 
realizacji 

Uwagi 

1 Przestrzenie 
minimalne 
urządzeń 

Karuzela – 
niedostateczna 
odległość krawężnika 
od karuzeli 

Zdemontować 
krawężnik w 
obszarze upadu 

Stwierdzono 1,1 m 
Po zdemontowaniu całości 
krawężnika uzupełnić ubytki 
ziemi i piasku tak, aby nie 
pozostała żadna wyrwa. 

2 Nawierzchnia Niedostateczna ilość 
nawierzchni 
amortyzującej 
(piasek) 

Uzupełnić i 
rozprowadzić, 
wyrównać piasek 
pod urządzeniami 
zabawowymi 

Piasek o gramaturze od 0,2 do 2 
mm. Uzupełnić nawierzchnię 
tak, aby górne czoło 
fundamentów znajdywało się na 
głębokości 20 cm. 

3 Kompletność 
urządzeń 

Brak lub uszkodzona 
zaślepka i nakrętka 

Zakupić i 
zamocować 
zaślepki i nakrętki 

Dotyczy każdego urządzenia 
znajdującego się na placu zabaw 
– należy dokonać przeglądu i 
zakupić odpowiednią ilość 
zgodną z rodzajem śrub. 

4 Uszkodzenia 
mechaniczne 

Zestaw zabawowy – 
pęknięcie belki 
legaru pomostu 

Wymienić belkę Wymieniony element ma 
odpowiadać temu 
zdemontowanemu (kolor, 
rozmiar). Wszystkie elementy 
mają być złożone w taki sam 
sposób jak przed demontażem 
zważając na zasadę 
bezpiecznego użytkowania. 

  Zestaw zabawowy – 
spróchniała deska 
podestowa 

Wymienić deskę Wymieniony element ma 
odpowiadać temu 
zdemontowanemu (kolor, 
rozmiar). Wszystkie elementy 
mają być złożone w taki sam 
sposób jak przed demontażem 
zważając na zasadę 
bezpiecznego użytkowania. 



Plac zabaw – ul. Kośmińska 
Lp. Cecha Opis nieprawidłowości Czynności do 

realizacji 
Uwagi 

1 Nawierzchnia Brak wymaganej 
nawierzchni 
amortyzującej- huśtawka 
wahadłowa, drabinka 
łukowa, 2 urządzenia 
sprawnościowe 

Wykonać 
prawidłową 
nawierzchnię z 
piasku 

Piasek o gramaturze od 0,2 mm 
do 2 mm. Huśtawka- wykonać 
nawierzchnię na głębokości 20 
cm. pod, do 1,5 m z przodu i z 
tyłu urządzenia. Drabinka i 2 
urządzenia- wykonać 
nawierzchnię na głębokości 20 
cm. pod, do 1,5 m z każdej 
strony urządzenia. Rozprowadzić 
i wyrównać piasek. 

  Karuzela tarczowa – 
nadmierny prześwit pod 
karuzelą 

Uzupełnić 
glebę pod 
karuzelą do 
wymaganego 
poziomu 

Obecnie jest 16 cm  
Wymagane 6-11 cm 
Uzupełnić i ubić glebę. 

2 Kompletność 
urządzeń 

Brak lub uszkodzona 
zaślepka i nakrętka 

Zakupić i 
zamocować 
zaślepki i 
nakrętki 

Dotyczy każdego urządzenia 
znajdującego się na placu zabaw 
– należy dokonać przeglądu i 
zakupić odpowiednią ilość 
zgodną z rodzajem śrub. 

 


