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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• umowa z Inwestorem, 
• uzgodnienia z Inwestorem, wła ścicielami terenów  
 i przedstawicielami mieszka ńców - Rady Osiedli, 
• wizja lokalna i pomiary z natury, 
• obowi ązuj ące przepisy i normy, 
• główna grupa robót:  

-obiekty rekreacyjne – CPV 45212140-09  
 -wyposa żenie parków i placów zabaw - CPV 43325000-7   

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie urz ądze ń siłowni 
zewnętrznych dla seniorów w ilo ści - 51 szt. urz ądze ń 
sprawno ściowych, 20 szt. urz ądze ń wspomagaj ących monta ż (pylon) i 5 
szt. urz ądze ń rekreacyjnych. 

Projektowane siłownie zewn ętrzne s ą przeznaczone w 
szczególno ści dla osób starszych i  niepełnosprawnych, ale mog ą z 
nich korzysta ć równie ż doro śli, młodzie ż i dzieci.  Jest to sprz ęt 
dla stałych bywalców tradycyjnych siłowni, jak i dl a tych, którzy 
z podobnym sprz ętem nigdy wcze śniej si ę nie zetkn ęli. Urz ądzenia s ą 
bezobsługowe, całkowicie bezpieczne, odporne na war unki 
atmosferyczne i próby zniszczenia. Słu żą do ćwiczenia całego ciała: 
nóg, ramion, brzucha i pleców. Podzielone s ą na grupy słu żące do 
treningu siłowego, poprawiaj ące koordynacj ę ruchow ą, kr ążenie krwi, 
kondycj ę oraz pomagaj ące w rozci ągni ęciu si ę. Aktywno ść fizyczna na 
świe żym powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie organizm u, a co za 
tym idzie – lepsze samopoczucie. Siłownia zewn ętrzna to doskonała 
forma sp ędzania czasu wolnego z przyjaciółmi lub rodzin ą. Wybrane 
urz ądzenia dostosowane s ą do wydajno ści i mo żliwo ści treningu osób 
starszych.  

3. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY TERENÓW 

 Inwestycja polegaj ąca na dostawie i monta żu urz ądze ń siłowni 
zewnętrznych zlokalizowana jest w 11 punktach na terenie  Miasta 
Poznania: 

1)  ul.Solna 2, działka nr: 67/2 , (Obr/ark) 51/02, wła ściciel: Miasto 
Poznań, dysponent: Zespól Szkół Mistrzostwa Sportowego nr  2, Al. 
Niepodległo ści 32, 61-714 Pozna ń,                  
Rada Osiedla Stare Miasto. 

2)  ul.Leszczy ńska/Bojanowska, działka nr: 84/2 , (Obr/ark) 35/22, 
wła ściciel: Miasto Pozna ń, dysponent: Zarz ąd Zieleni Miejskiej, ul. 
Strzegomska 3, 60-149 Pozna ń,                            
Rada Osiedla Górczyn. 

3)  ul.Horacego/Owidiusza, działka: 1/765 , (Obr/ark) 20/13 
wła ściciel/dysponent: Rada Osiedla Strzeszyn, Miasto Po zna ń: Wydział 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libel ta 16/20, 61-706 
Poznań 

4)  ul.Kartuska 33, działka: 42 , (Obr/ark) 20/01, wła ściciel: Parafia 
p.w. Matki Boskiej Pocieszenia, ul. Kartuska 33, 60 -995 Pozna ń, 
dysponent: Rada Osiedla Podolany, ul.Druskiennicka3 , 60-995 Pozna ń. 

5)  ul.Sochaczewska 3, działka: 83/8 , (Obr/ark) 20/31, wła ściciel: Miasto 
Poznań, dysponent: Szkoła Podstawowa nr 89, ul. Sochaczew ska 3, 60-
658 Pozna ń,                           
Rada Osiedla Winiary. 
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6)  Oś.Winiary 10-51 , działka: 35, 36/2, (Obr/ark) 20/28, wła ściciel: 
Miasto Pozna ń, dysponent: Społdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnosciowa ‘Je życe’, ul. Bonin 8, 60-658 Pozna ń,  
Rada Osiedla Winiary. 

7)  Park Cytadela, działka: 1/14 , (Obr/ark) 51/01 wła ściciel: Miasto 
Poznań, dysponent: Zarz ąd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-
149 Pozna ń,                                
Rada Osiedla Stare Winogrady. 

8)  ul.Wojska Polskiego, działka: 102/2 , (Obr/ark) 20/32, wła ściciel: 
Miasto Pozna ń/Prezydent Miasta Poznania/Rada Osiedla Sołacz, 
dysponent: Rada Osiedla Sołacz, ul. Drzymały 4/6, 6 0-613 Pozna ń 

9)  ul.Racjonalizatorów, działka: 40/7 , (Obr/ark) 60/16, wła ściciel: 
Miasto Pozna ń, dysponent: D ębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 
Racjonalizatorów 3, 61-453 Pozna ń,         
Rada Osiedla Zielony D ębiec. 

10)  Oś.Zwyci ęstwa, działka: 135/6 , (Obr/ark) 52/36, wła ściciel: Pozna ńska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady, dysponent: Poz nańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady, Os. Przyja źni pawilon 125B,  

 61-686 Pozna ń,      
Rada Osiedla Nowe Winogrady. 

11)  Oś.Zwyci ęstwa, działka: 149/22 , (Obr/ark) 52/36, wła ściciel: 
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady, dysponent:  Pozna ńska 
spółdzielnia Mieszkaniowa, Os. Przyja źni pawilon 125B, 61-686 Pozna ń,      
Rada Osiedla Nowe Winogrady.  

 
PLAN MIASTA Z WYZNACZONYMI LOKALIZACJAMI 
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4. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ 

Ogólne wymagania:  
1.  Urz ądzenia siłowni spełniaj ą norm ę: PN-EN 1176-1:2009 . 
2.  Stół do ping-ponga spełnia norm ę: PN-EN 1510 . 
3.  Gra w piłkarzyki spełnia norm ę: PN-EN 13198:2005 . 

 

Lp. Nazwa urz ądzenia  Opis 

1 Pylon  

 
Przykładowe urz ądzenie 

Pylon (słup) to uniwersalny element do monta żu 
urz ądze ń. 
Nogi i główna konstrukcja no śna wykonana z 
dwóch stalowych rur (stal czarna piaskowana) o 
przekroju min. Ø 90 mm, grubo ść min. 3,6 mm. 
Między nogami znajd uj ą si ę dwie blachy grubo ści 
min. 7 mm do mocowania urz ądze ń po obu 
stronach. Mi ędzy nogami znajduj ą si ę blachy 
grubo ści min. 2 mm, na których umieszczona jest 
czytelna instrukcja obsługi urz ądzenia i dane 
producenta. 
Monta ż odbywa si ę za pomoc ą śrub. 
Spody nóg pylona zako ńczone s ą obr ęczami do 
monta żu urz ądzenia do fundamentu za pomoc ą 
śrub. 
 

2 Orbitrek  
 

 
 

Przykładowe urz ądzanie  

Kategoria urz ądzenia: poprawia koordynacj ę. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur  
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø  90 
mm i grubo ści min. 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy ru rowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm , 
która zapewnia maksymaln ą trwało ść.  
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały wykonane ze stalowej blachy  
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min. 2 mm . 
Są to elementy nara żone na najwi ększ ą 
eksploatacj ę i  musz ą by ć odporne na ścieranie, 
warunki atmosferyczne i zadrapania. Nie 
dopuszcza si ę rozwi ązań z tworzywa, gumy lub 
malowanych proszkowo. 
Gumowe części amortyzuj ące  (odbojniki) 
przykr ęcane za pomoc ą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urz ądzenia. Śruby metryczne 
ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe ocynkowane 
zabezpieczonymi przed odkr ęceniem. W przegubach 
ło żyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
Pozostałe elementy malowane proszkowo z  
podkładem cynkowym zapewniaj ącym ochron ę 
antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu. 
Odległo ści pomi ędzy elementami ruchomymi 
urz ądze ń a stałymi powinny by ć wi ększe ni ż 23 
cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem cz ęści 
ciała. 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
 

3 Biegacz  
 

Kategoria urz ądzenia: poprawia kr ążenie krwi i 
koordynacj ę. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur 
(st al czarna piaskowana) o przekroju min. Ø 90 
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Przykładowe urz ądzenie 

mm i grubo ści min. 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm, 
która zapewni maksymaln ą trwało ść.  
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały wyko nane ze stalowej blachy 
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min. 2 mm. 
Są to elementy nara żone na najwi ększ ą 
eksploatacj ę i musz ą by ć odporne na ścieranie, 
warunki atmosferyczne i zadrapania. Nie 
dopuszcza si ę rozwi ązań z tworzywa, gumy lub 
malowanych proszkowo. 
Gumowe części amortyzuj ące (odbojniki) 
przykr ęcane za pomoc ą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urz ądzenia. Śruby metryczne 
ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe ocynkowane 
zabezpieczonymi przed odkr ęceniem. W przegubach 
ło żyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
Pozostałe elementy malowane proszkowo z 
podkładem cynkowym zapewniaj ącym ochron ę 
antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu. 
Odległo ści pomi ędzy elementami ruchomymi 
urz ądze ń a stałymi powinny by ć wi ększe ni ż 23 
cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem cz ęści 
ciała. 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
  

4 Twister obrotowy  

Przykładowe urz ądzenie 

Kategoria urz ądzenia: poprawa koordynacji. 
Konstrukcja no śna wyko nana ze stalowych rur 
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø 90 
mm i grubo ści min. 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm, 
która zapewnia maksymaln ą trwało ść.  
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały wykonane ze stalowej blachy 
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min. 2 mm. 
Są to elementy nara żone na najwi ększ ą 
eksploatacj ę i musz ą by ć odporne na ścieranie, 
warunki atmosferyczne i zadrapania. Nie 
dopuszcza si ę rozwi ązań z tworzyw a, gumy lub 
malowanych proszkowo. 
Gumowe części amortyzuj ące (odbojniki) 
przykr ęcane za pomoc ą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urz ądzenia. Śruby metryczne 
ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe ocynkowane 
zabezpieczonymi przed odkr ęceniem. W przegubach 
ło żyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
Pozostałe elementy malowane proszkowo z 
podkładem cynkowym zapewniaj ącym ochron ę 
antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu. 
Odległo ści pomi ędzy elementami ruchomymi 
urz ądze ń a stałymi powinny by ć wi ększe ni ż 23 
cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem cz ęści 
ciała. 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
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5 Wahadło  

 
Przykładowe urz ądzenie 

Kategoria urz ądzenia: w zmacnianie układu 
mięśniowego, poprawia koordynacj ę. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur 
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø 90 
mm i grubo ści min. 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm, 
która zapewnia maksymaln ą trwało ść.  
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały wykonane ze stalowej blachy 
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min. 2 mm. 
Są to elementy nara żone na najwi ększ ą 
eksploatacj ę i musz ą by ć odporne na ścieranie, 
warunki atmosferyczne i zadrapania. Nie 
dopuszcza si ę rozwi ązań z tworzywa, gumy lub 
malowanych proszkowo. 
Gumowe części amortyzuj ące (odbojniki) 
przykr ęcane za pomoc ą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urz ądzenia. Śruby metryczne 
ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe ocynkowane 
zabezpi eczonymi przed odkr ęceniem. W przegubach 
ło żyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
Pozostałe elementy malowane proszkowo z 
podkładem cynkowym zapewniaj ącym ochron ę 
antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu. 
Odległo ści pomi ędzy elementami ruchomymi 
urz ądze ń a stałymi powinny by ć wi ększe ni ż 23 
cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem cz ęści 
ciała. 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
  

6 Drabinka uniwersalna  

 
Przykładowe urz ądzenie 

Kategoria urz ądzenia: wzmacnianie układu 
mięśniowego 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur  
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø  90 
mm i grubo ści min. 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy ru rowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm. 
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Śruby metryczne ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe 
ocynkowane zabezpieczo nymi przed odkr ęceniem. 
Malowane proszkowo z  podkładem cynkowym 
zapewniaj ącym ochron ę antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundam entów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu.  
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
 



PROJEKT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA POZNANIA 

 

8 

7 Podci ąg nóg  

 
Przykładowe urz ądzenie 

Kategoria urz ądzenia: w zmacnianie układu 
mięśniowego. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur  
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø  90 
mm i grubo ści min. 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy ru rowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm. 
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Śruby metryczne ocynkowane . Nakr ętki kołpakowe 
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkr ęceniem. 
Malowane proszkowo z  podkładem cynkowym 
zapewniaj ącym ochron ę antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu.  
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
 

8 Ławka  

 
Przykładowe urz ądzenie 

Kategoria urz ądzenia: wzmacnianie układu 
mięśniowego. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur  
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø  90 
mm i grubo ści min. 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy ru rowe wykonane ze 
stalowych rur min Ø 40 mm, grubo ść min.  2 mm. 
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Oparcia wykonane ze stalowej blachy 
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min. 2 mm. 
Śruby metryczne ocynkowane. Nakr ętki kołp akowe 
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkr ęceniem.  
Malowane proszkowo z  podkładem cynkowym 
zapewniaj ącym ochron ę antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu.  
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
 

9 Prostownik pleców  

 
Przykładowe urz ądzenie 

Kategoria urz ądzenia: w zmacnianie układu 
mięśniowego 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur  
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø  90 
mm i grubo ści min. 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy ru rowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm. 
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały i oparcia wykonane ze stalowej blachy  
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min. 2 mm. 
Śruby metryczne ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe 
ocynkowane zabezpieczone  przed odkr ęceniem. 
Malowane proszkowo z podkładem cynkowym 
zapewniaj ące ochron ę antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu.  
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 

10 Prasa no żna  Kategoria urz ądzenia: w zmacnianie układu 
mięśniowego. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur 
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø 90 
mm i grubo ści 3,6 mm.  
Uchwyty i po zostałe elementy rurowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm , 
które zapewni ą maksymaln ą trwało ść.  
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Przykładowe urz ądzenie 

Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały wykonane ze stalowej blachy  
kwasoodpornej (nierdzewnej) 2 mm. S ą to 
elementy nara żone n a najwi ększ ą eksploatacj ę, 
muszą by ć odporne na ścieranie, warunki 
atmosferyczne i zadrapania. Nie dopuszcza si ę 
rozwi ązań z tworzywa, gumy lub malowanych 
proszkowo. 
Gumowe części amortyzuj ące (odbojniki) 
przykr ęcane za pomoc ą śruby z gwintem 
metrycznym do  ramy urz ądzenia. Śruby metryczne 
ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe ocynkowane 
zabezpieczonymi przed odkr ęceniem. W przegubach 
ło żyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
Pozostałe elementy m alowane proszkowo z 
podkładem cynkowym zapewniaj ącym ochron ę 
antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu. 
Odległo ści pomi ędzy elementami ruchomymi 
urz ądze ń a stałymi powinny by ć wi ększe ni ż 23 
cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem cz ęści 
ciała. 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
 

11 Wio ślarz  

 
Przykładowe urz ądzenie 

Kategoria urz ądzenia: w zmacnianie układu 
mięśniowego. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur 
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø 90 
mm i grubo ści 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm, 
która zapewnia maksymaln ą trwało ść.  
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały wykonane ze stalowej blachy  
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min.  2 mm. 
Są to elementy nara żone na najwi ększ ą 
eksploatacj ę, musz ą by ć odporne na ścieranie, 
warunki atmosferyczne i zadrapania. Nie 
dopuszcza si ę rozwi ązań z tworzywa, gumy lub 
malowanych proszkowo. 
Gumowe części amortyzuj ące (odbojniki) 
przykr ęcane za pomoc ą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urz ądzenia. Śruby metryczne 
ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe ocynkowane 
zabezpieczonymi przed odkr ęceniem. W przegubach 
ło żyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
Pozostałe elementy m alowane proszkowo z 
podkładem cynkowym zapewnia j ącym ochron ę 
antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu. 
Odległo ści pomi ędzy elementami ruchomymi 
urz ądze ń a stałymi powinny by ć wi ększe ni ż 23 
cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem cz ęści 
ciała. 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
 

12 Wyci ąg górny  Kategoria urz ądzenia: w zmacnianie układu 
mięśniowego. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur 
(stal czarna piaskowana) o przekroju min. Ø 90 
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Przykładowe urzadzenie  

mm i grubo ści 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm, 
która zapewnia maksymaln ą trwało ść.  
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały wykonane ze stalowej blachy  
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min.  2 mm. 
Są to elementy nara żone na najwi ększ ą 
eksploatacj ę, musz ą by ć odporne na ścieranie, 
warunki atmosferyczne i zadrapania. Nie 
dopuszcza si ę rozwi ązań z tworzywa, gumy lub 
malowanych proszkowo. 
Gumowe części amortyzuj ące (odbojniki)  
przykr ęcane za pomoc ą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urz ądzenia. Śruby metryczne 
ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe ocynkowane 
zabezpieczonymi przed odkr ęceniem. W przegubach 
ło żyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
Pozostałe elementy malowane proszkowo z 
podkładem cynkowym zapewniaj ącym ochron ę 
antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu. 
Odległo ści pomi ędzy elementami ruchomymi 
urz ądze ń a stałymi powinny by ć wi ększe ni ż 23 
cm, co zabezpiecza przed zakleszcze niem cz ęści 
ciała. 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
 

13 Wyciskanie siedz ąc  

 
 

Przykładowe urz ądzenie 

Kategoria urz ądzenia: w zmacnianie układu 
mięśniowego. 
Konstrukcja no śna wykonana ze stalowych rur 
(stal czarn a piaskowana) o przekroju min. Ø 90 
mm i grubo ści 3,6 mm.  
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze 
stalowych rur min. Ø 40 mm, grubo ść min. 2 mm, 
która zapewnia maksymaln ą trwało ść.  
Rury zako ńczone plastikowymi zatyczkami.  
Pedały wykonane ze stalowej blachy  
kwasoodpornej (nierdzewnej) grubo ści min.  2 mm. 
Są to elementy nara żone na najwi ększ ą 
eksploatacj ę, musz ą by ć odporne na ścieranie, 
warunki atmosferyczne i zadrapania. Nie 
dopuszcza si ę rozwi ązań z tworzywa, gumy lub 
malowanych proszkowo. 
Gumowe cz ęści amortyzuj ące (odbojniki) 
przykr ęcane za pomoc ą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urz ądzenia. Śruby metryczne 
ocynkowane. Nakr ętki kołpakowe ocynkowane 
zabezpieczonymi przed odkr ęceniem. W przegubach 
ło żyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
Pozostałe elementy m alowane proszkowo z 
podkładem cynkowym zapewniaj ącym ochron ę 
antykorozyjn ą. 
Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 
cm pod powierzchni ą gruntu. 
Odległo ści pomi ędzy elementami ruchomymi 
urz ądze ń a stałymi powinny by ć wi ększe ni ż 23 
cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem cz ęści 
ciała. 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 
obci ążenie nie mniejsze ni ż 120 kg. 
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14 Stół do ping-ponga  

 
Przykładowe urz ądzenie 

Betonowy stół do gry w teni sa stołowego, 
wkopywany w grunt o wysoko ści min. 76 cm. 
Blat stołu o wymiarach min. 152 x 274 cm 
wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem 
ozdobnym, szlifowany i lakierowany. 
Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy 
stalowej o gr. min. 5 mm. 
Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji 
ocynkowane metod ą ogniow ą. 
Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, 
zapobiegaj ąca obiciom. 
 

15 Stół do gry w szachy i  
chi ńczyka 

 
 
 
 
 

Przykładowe urz ądzenie 

Konstrukcja wykonana z betonu B30 wibrowanego, 
zbrojonego drutem min. ∅ 8 mm. 
Blat szlifowany o wymiarach min. 168 x 180 cm, 
zaimpregnowany specjalnym lakierem. 
Obrze ża i naro żniki okala aluminiowy profil o 
zaokr ąglonych kraw ędziach. 
Siedziska wykonane z listw z tworzywa 
sztucznego 
Wysokość stołu: min. 76 cm. 
 

16 Gra w piłkarzyki 

 
Przykładowe urz ądzenie 

Konstrukcja wykonana z betonu B30 o wysoko ści 
84 cm. Blat z kruszywem ozdobnym, szlifowany o 
wymiarach min. 83 x 139 cm. Pr ęty steruj ące 
piłkarzykami wykonane ze stali chromoniklowej 
odpornej na działanie warunków atmosferycznych 
zako ńczone s ą gumowymi uchwytami. Postacie 
piłkarzy wykonane z twardego tworzywa 
sztucznego w dwóch kolorach. Obrze że boiska 
wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczaj ącej 
przed uderzeniami i odbiciem. 

 
Minimalne strefy bezpiecze ństwa dla urz ądze ń siłowni. 
Nale ży zachowa ć odpowiednie strefy bezpiecze ństwa wokół urz ądzenia. 
Strefa bezpiecze ństwa urz ądze ń musi by ć wolna od innych elementów. 
- dla urz ądze ń o wysoko ści 60 – 150 cm – strefa bezpiecze ństwa 
wynosi min. 150 cm, 
- dla urz ądze ń o wysoko ści >150 cm strefa bezpiecze ństwa = 0,5 m + 
0,6 x wysoko ść urz ądzenia, 
- dla urz ądze ń montowanych do pylona minimalna strefa bezpiecze ństwa 
wynosi 180 cm wokół urz ądzenia. 
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5. OPIS TERENU 
 

5.1.  Stare Miasto – Ogród Jordanowski nr 1 przy ul. Soln ej 2. 
 Teren Ogrodu jest Placówk ą wychowania pozaszkolnego, 
rekreacyjno-sportow ą, opieku ńczo-wychowawcz ą, ogrodzon ą, zamykan ą. 
Jest to pierwszy w Poznaniu Ogród Jordanowski -  specjalistyczny 
teren zieleni, zało żony w terenie miejskim/zurbanizowanym, 
przeznaczony dla wypoczynku dzieci i młodzie ży. Obecnie na terenie 
znajduj ą si ę elementy zabawowe dla dzieci młodszych - do 3 lat,  do 7 
lat - jako plac zabaw dla dzieci z rodzicami. Eleme nty zabawowe i 
rekreacyjne dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat (w dr ewnie), tory 
przeszkód, hu śtawki, stoły do gry w szachy i warcaby oraz stoły d o 
tenisa stołowego a tak że boiska do piłki no żnej, piłki koszykowej i 
badmintona. 

W części północno wschodniej ogrodu Jordanowskiego, przy ul. 
Działowej zaprojektowano 5 zestawów urz ądze ń siłowni zewn ętrznych 
dla seniorów w kolorach: elementy no śne – ciemno zielone, pozostałe 
elementy - żółte. Teren ogrodu obsadzony jest drzewami i krzewa mi, 
które b ędą stanowiły osłon ę dla zaplanowanej siłowni, tworz ąc 
jednocze śnie zaciszne miejsce rekreacji i wypoczynku. 

Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych polega 
na wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu i 
zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i urz ądze ń 
sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich wypoziom owaniu 
nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie stabilno ści. Po 
wykonywanych pracach teren nale ży oczy ści ć, a w przypadku 
zniszczenia trawnika - odtworzy ć go.  
Tab. 1. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 6005 i 
pozostałe elementy: RAL 1003. 

lp  Nazwa urz ądzenia Ilo ść sztuk 

1 Orbitrek + Biegacz + Pylon  (zestaw)  1 
2 Twister + Wahadło  (zestaw)  1 
3 Drabinka + Podci ąg nóg + pylon (zestaw) 1 

4 Ławka + Prostownik pleców + Pylon  (zestaw)  1 
5 Prasa no żna + Wio ślarz + Pylon  (zestaw)  1 
 suma:  5 

 

Zdj ęcie terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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5.2. Górczyn – plac sportowo-rekreacyjny przy ulica ch Leszczy ńskiej 

i Bojanowskiej. 

Teren znajduje si ę w pobli żu osiedla domków jednorodzinnych, 
spełnia rol ę placu sportowo-rekreacyjnego. W ostatnim czasie na  tym 
terenie został wybudowany nowy plac zabaw. Funkcjon uje równie ż 
boisko do piłki no żnej, boisko do koszykówki i siatkówki. 
Użytkownikami terenu s ą głównie okoliczni mieszka ńcy. 

Zaprojektowano urz ądzenia siłowni, w kolorze zielono- żółtym 
nawi ązuj ąc kolorystycznie do istniej ących ju ż elementów siłowni, 
które s ą istniej ącym wyposa żeniem placu. Urz ądzenia maj ą na celu 
poprawienie kondycji, koordynacji ruchowej oraz wzm ocnienie układu 
mięśniowego i popraw ę kr ążenia krwi osób korzystaj ących z urz ądze ń. 

Zarz ądcą terenu jest Zarz ąd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 
Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych polega 

na wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu i 
zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i urz ądze ń 
sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich wypoziom owaniu 
nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie stabilno ści. 

Konstrukcj ę no śną stołu do gry w szachy i chi ńczyka nale ży 
wkopać w ziemi ę, zag ęści ć grunt i wypoziomowa ć, zestaw go gry w 
piłkarzyki nie wymaga fundamentowania. Po wykonywan ych pracach teren 
nale ży oczy ści ć, a w przypadku zniszczenia trawnika - odtworzy ć go. 
Tab. 2. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 6005 i 
pozostałe elementy: RAL 1003. 

lp Nazwa urz ądzenia Ilo ść sztuk  

1 Orbitrek + Biegacz + Pylon (zestaw) 1 
2 Twister + Wahadło 1 
3 Drabinka + Podci ąg nóg + Pylon (zestaw) 1 

4 Wyci ąg górny + Wyciskanie siedz ąc + Pylon (zestaw) 1 

5 Prasa no żna + Wio ślarz + Pylon (zestaw)  1 
6 Stół do gry w szachy i chi ńczyka 1 
7 Gra w piłkarzyki 1 
 suma:  7 

 
Zdj ęcie terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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5.3. Strzeszyn teren sportowo-rekreacyjny pomi ędzy ulicami Horacego 

i Owidiusza. 

 
Opracowywany teren znajduje si ę na skwerze pomi ędzy zabudow ą 

mieszkaniow ą wielorodzinn ą, a tras ą kolejow ą Pozna ń – Piła. Na 
skwerze znajduj ą si ę takie elementy rekreacyjne jak: miasteczko 
rowerowe do nauki jazdy na rowerze z przestrzeganie m przepisów ruchu 
drogowego, górka saneczkowa, plac zabaw dla dzieci,  siłownia stół do 
ping-ponga. 

Zarz ądcą terenu jest Rada Osiedla Strzeszyn i Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania. 

Projektowane urz ądzenia maj ą by ć uzupełnieniem do istniej ących 
urz ądze ń siłowni zewn ętrznych, które zlokalizowane b ędą pomi ędzy 
istniej ącymi elementami siłowni, a stołem do gry w ping-pon ga.  

Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych polega 
na wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu i 
zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i urz ądze ń 
sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich wypoziom owaniu 
nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie stabilno ści. Po 
wykonywanych pracach teren nale ży oczy ści ć, a w przypadku 
zniszczenia trawnika - odtworzy ć go.  
Tab. 3. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 6005 i 
pozostałe elementy: RAL 1003. 

lp  Nazwa urz ądzenia Ilo ść sztuk 

1 Orbitrek + Biegacz + Pylon (zestaw) 1 

2 Twister + Wahadło (zestaw) 1 
 suma:  2 

 
Zdj ęcia terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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5.4. Podolany – ul. Kartuska 33, 

Teren, na którym projektowane s ą urz ądzenia siłowni 
zewnętrznych dla seniorów znajduje si ę w Poznaniu na terenie Parafii 
p.w. Matki Boskiej Pocieszenia, w s ąsiedztwie placu zabaw i 
parkingu. Ze wzgl ędu na brak miejsc rekreacji na Podolanach, Rada 
Osiedla Podolany wybudowała w pobli żu ko ścioła, w porozumieniu z 
Proboszczem plac zabaw, którym do dzi ś si ę opiekuje i uzupełnia go o 
nowe sprz ęty. Plac jest dost ępny dla wszystkich mieszka ńców. 

Właścicielem terenu jest Proboszcz Parafii p.w. Matki B oskiej 
Pocieszenia Ks. Rafał Pierzchała. 

Zaprojektowane urz ądzenia b ędą w kolorystyce zielono- żółtej, 
która nawi ązuje do ogrodzenia w bezpo średnim s ąsiedztwie. Zestaw ma 
na celu poprawienie osobom korzystaj ącym z niego kondycji i kr ążenia 
krwi. Aktywno ść fizyczna na świe żym powietrzu gwarantuje dotlenienie 
organizmu, a co za tym idzie – lepsze samopoczucie.  

Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych polega 
na wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu i 
zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i urz ądze ń 
sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich wypoziom owaniu 
nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie stabilno ści. Po 
wykonywanych pracach teren nale ży oczy ści ć, a w przypadku 
zniszczenia trawnika - odtworzy ć go.  
Tab. 4. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 6005 i 
pozostałe elementy: RAL 1003. 

lp  Nazwa urz ądzenia Ilo ść sztuk 

1 Orbitrek + Biegacz + Pylon (zestaw) 1 

 suma:  1 

 
Zdj ęcia terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenie: 
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5.5. Winiary – boisko sportowe na terenie Szkoły Po dstawowej przy 

ul. Sochaczewskiej 3. 

 
 Teren znajduje si ę w Poznaniu na boisku Szkoły Podstawowej nr 
89 im. K. Kamila Baczy ńskiego. Dysponentem tego terenu jest Dyrektor 
Szkoły. 
 Miejsce, na którym zaprojektowano siłownie zewn ętrzne jest to 
teren ogrodzony, ogólnie dost ępny, na którym znajduje si ę boisko 
wielofunkcyjne, ławki drewniane z oparciem i drewni ane pozostało ści 
po urz ądzeniach sprawno ściowych. W s ąsiedztwie zaprojektowanych 
urz ądze ń znajduje si ę boisko ze sztuczn ą nawierzchni ą i boisko do 
gry w piłk ę uliczn ą, które s ą ogrodzone, zamkni ęte i przeznaczone do 
użytku szkoły. 
 Planowane urz ądzenia, maj ą poprawi ć osobom ćwicz ącym 
koordynacj ę ruchow ą, polepszy ć kondycj ę i kr ążenie krwi. W 
sąsiedztwie urz ądze ń w planach s ą dodatkowe elementy takie jak: stół 
do gry w szachy i Chi ńczyka i ławki z oparciem.  

Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych polega 
na wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu i 
zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i urz ądze ń 
sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich wypoziom owaniu 
nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie stabilno ści. Po 
wykonywanych pracach teren nale ży oczy ści ć, a w przypadku 
zniszczenia trawnika - odtworzy ć go.  
 
Tab. 5. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 6005 i 
pozostałe elementy: RAL 1003. 

lp  Nazwa urz ądzenia Ilo ść sztuk 

1 Orbitrek + Biegacz + Pylon (zestaw) 1 

2 Twister + Wahadło (zestaw) 1 

 suma:  2 

 
Zdj ęcia terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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5.6 Winiary 10-51, działka nr. 35, 36/2 

 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, wewn ętrznego 

dziedzi ńca otoczonego budynkiem potocznie zwanym „Rogalem”.  Plac 
spełnia rol ę miejsca rekreacji dla mieszka ńców, obsadzony jest 
ro ślinno ści ą, znajduj ą si ę tam ście żki spacerowe i plac zabaw. 
Istniej ą tu ju ż dwa urz ądzenia siłowni zewn ętrznych. 

Zarz ądcą tego terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Loktors ko-
Własno ściowa „Je życe” z siedzib ą na ul. Bonin 8, 60-658 Pozna ń. 

Zaprojektowane tu urz ądzenia siłowni zewn ętrznych dla seniorów 
są w kolorze szaro–czerwonym, nawi ązuj ącym do istniej ących ju ż 
urz ądze ń. Elementy siłowni słu żą do wzmocnienia układu mi ęśniowego 
nóg i brzucha oraz poprawiaj ą ogóln ą kondycj ę.  

Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych polega 
na wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu i 
zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i urz ądze ń 
sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich wypoziom owaniu 
nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie stabilno ści. Po 
wykonywanych pracach teren nale ży oczy ści ć, a w przypadku 
zniszczenia trawnika - odtworzy ć go.  

  
 
Tab. 6. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 9006 i 
pozostałe elementy: RAL 3020. 

lp  Nazwa urz ądzenia Ilo ść sztuk 

1 Orbitrek + Biegacz + Pylon (zestaw) 1 

2 Twister + Wahadło (zestaw) 1 

 suma:  2 

 
Zdj ęcia terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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5.7. Stare Winogrady – Park Cytadela, działka nr. 1 /14  

Opracowywany teren jest cz ęści ą Parku Cytadela - rozległego 
terenu zieleni poło żonego w północnej cz ęści Poznania, b ędącego 
pozostało ści ą po fortyfikacjach. Ulubione miejsce spacerów 
Poznaniaków mieszkaj ących w tym regionie miasta, oferuj ące du żo 
możliwo ści nie tylko dla pieszych w ędrówek, ale te ż ch ętnie 
odwiedzane przez amatorów rowerów i rolek. Miejsce gdzie 
zaprojektowano urz ądzenia znajduje si ę w pobli żu istniej ącego Placu 
Zabaw w s ąsiedztwie restauracji „Umberto” i Muzeum Uzbrojenia .  

Zarz ądcą tego terenu jest Zarz ąd Zieleni Miejskiej. 
Zaprojektowano urz ądzenia siłowni zewn ętrznych dla seniorów w 

kolorystyce zielono- żółtej. Elementy siłowni b ędą rozmieszczone 
wzdłu ż ogrodzenia placu zabaw w kierunku ze wschodu na za chód, w 
taki sposób, aby ćwicz ący dziadkowie i rodzice mogli spogl ądać na 
dzieci bawi ące si ę na placu. Urz ądzenia podzielone s ą na grupy 
słu żące do treningu-poprawiaj ące koordynacje ruchow ą, kr ążenie krwi, 
kondycj ę oraz wspomagaj ące rozci ąganie si ę.  

Przed przyst ąpieniem do monta żu urz ądze ń nale ży wykona ć 
sprawdzenie pirotechniczne terenu pod wzgl ędem niewybuchów. 
Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych polega na 
wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu i 
zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i urz ądze ń 
sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich wypoziom owaniu 
nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie stabilno ści. Po 
wykonywanych pracach teren nale ży oczy ści ć, a w przypadku 
zniszczenia trawnika - odtworzy ć go. 

  
Tab. 7. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 6005 i 
pozostałe elementy: RAL 1003. 

lp  Nazwa urz ądzenia Ilo ść sztuk 

1 Orbitrek + Biegacz + Pylon (zestaw) 1 
2 Twister + Wahadło (zestaw) 1 
3 Drabinka + Podci ąg nóg + pylon (zestaw) 1 
4 Ławka + Prostownik pleców + Pylon (zestaw) 1 
 suma:  4 

 
Zdj ęcie terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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5.8. Sołacz – teren zieleni przy ul. Wojska Polskie go,  
działka: 102/2 
 
 Zieleniec znajduje si ę pomi ędzy ulicami Szydłowsk ą, a Wojska 
Polskiego, płynie wzdłu ż niego skanalizowany rów „Wierzbak”. Na 
przedmiotowym terenie znajduje si ę przeznaczony do rewitalizacji 
plac zabaw z niewielk ą ilo ści ą urz ądze ń, nawierzchnia placu w 
wi ększo ści poro śni ęta jest traw ą. Teren obsadzony jest drzewami 
li ściastymi, krzewami, mo żna równie ż zauwa żyć stare pnie, które 
pozostały po wyci ętych drzewach. 
 Dysponentem terenu jest Rada Osiedla Sołacz. 
 Urz ądzenia siłowni zewn ętrznych dla seniorów zaprojektowano w 
kolorze fioletowo– żółtym, ćwiczenia wykonywane na urz ądzeniach maj ą 
na celu poprawienie kondycji, koordynacji ruchowej oraz wzmocnienie 
tkanki mi ęśniowej osobom korzystaj ącym z urz ądze ń. Urz ądzenia 
umiejscowiono tu ż przy ogrodzeniu placu zabaw tak, aby w przyszło ści 
mogły one tworzy ć jego cz ęść. W ich rozplanowaniu wzi ęto pod uwag ę 
równie ż s ąsiedztwo starej topoli, której obłamuj ące si ę gał ęzie 
mogłyby przeszkadza ć w ćwiczeniach. Urz ądzenia b ędą zamontowane poza 
zasi ęgiem koron drzew. 

Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych polega 
na wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu i 
zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i urz ądze ń 
sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich wypoziom owaniu 
nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie stabilno ści. Po 
wykonywanych pracach teren nale ży oczy ści ć, a w przypadku 
zniszczenia trawnika - odtworzy ć go.  
 
Tab. 8. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 4005 i 
pozostałe elementy: RAL 1003. 

lp  Nazwa urz ądzenia Ilo ść sztuk 

1 Orbitrek + Biegacz + Pylon (zestaw) 1 
2 Ławka + Prostownik pleców + Pylon (zestaw) 1 
 suma:  2 

 
Zdj ęcie terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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5.9. Zielony D ębiec – Teren rekreacyjny przy ul. Racjonalizatorów,  

działka nr 40/7 

Inwestycja znajduje si ę w Poznaniu na osiedlu budynków z 
zabudow ą mieszkaniow ą wielorodzinn ą. Opracowywany teren jest to plac 
rekreacyjny pomi ędzy budynkami wielokondygnacyjnymi, który ma słu żyć 
do wypoczynku mieszka ńców. Na przedmiotowym terenie zlokalizowanych 
jest ju ż 6 urz ądze ń siłowni zewn ętrznych, z których korzystaj ą 
okoliczni mieszka ńcy. 

Zarz ądcą terenu jest D ębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Projektowane urz ądzenia siłowni zewn ętrznych dla seniorów 

dostosowano kolorystycznie do zamontowanych ju ż urz ądze ń. Istniej ące 
i zaprojektowane urz ądzenia b ędą słu żyły do ćwiczenia całego ciała: 
nóg, ramion, brzucha i pleców. Podzielone s ą na grupy słu żące do 
treningu siłowego, poprawiaj ące koordynacje ruchow ą, kr ążenie krwi i 
kondycj ę. 

 Przygotowanie terenu pod urz ądzenia siłowni zewn ętrznych 
polega na wyrównaniu terenu pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dołu 
i zag ęszczeniu gruntu pod fundamenty prefabrykowane pylon ów i 
urz ądze ń sprawno ściowych. Po posadowieniu fundamentów i ich 
wypoziomowaniu nast ępuje monta ż urz ądze ń do pylona i sprawdzenie 
stabilno ści. Po wykonywanych pracach teren nale ży oczy ści ć, a w 
przypadku zniszczenia trawnika - odtworzy ć go.  
 
Tab. 9. Wybrane zestawy ćwiczeniowe w kolorach elementy no śne: RAL 6018 i 
pozostałe elementy: RAL 3020. 

lp  Nazwa urz ądzenia 
Ilo ść sztuk 

 
1 Orbitrek + Pylon (zestaw) 1 
3 Drabinka + Podci ąg nóg + pylon (zestaw) 1 

4 Wyci ąg górny + wyciskanie siedz ąc + Pylon (zestaw) 1 
 suma:  3 

 
Zdj ęcia terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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5.10. Winogrady Północ – Osiedle Zwyci ęstwa działka nr 135/6 

Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na Osiedlu  Zwyci ęstwa, 
nr działki 135/6. Teren, na którym zaprojektowano u rz ądzenie do gry 
w piłkarzyki znajduj ę si ę w pobli żu Alei Solidarno ści w s ąsiedztwie 
placu zabaw. Nawierzchnia, na której ma stan ąć urz ądzenie jest 
wybrukowana w kształcie kwadratu z usytuowanym na środku okr ągłym 
klombem. Plac obsadzony jest krzewami ozdobnymi.  

Zarz ądcą terenu jest Pozna ńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Winogrady. 

Grę w piłkarzyki kojarzymy przede wszystkim z rozrywk ą i 
towarzyskimi spotkaniami z przyjaciółmi. Piłkarzyki  stołowe to 
równie ż znakomite ćwiczenie zr ęczno ści, refleksu, spostrzegawczo ści 
i strategicznego my ślenia. Gra dostarcza prawdziwych sportowych 
emocji, z jakich niekiedy musieliby śmy rezygnowa ć, nie mog ąc gra ć w 
klasyczn ą piłk ę no żną, np. zim ą.  

Urz ądzenie nie wymaga fundamentowania. 
 
Tab. 10. Wybrane urz ądzenie. 

lp  Nazwa urz ądzenia  Ilo ść sztuk 

1 Gra w piłkarzyki 1 
 suma:  1 

 
 
Zdj ęcie terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenie: 
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5.11. Winogrady Północ – Osiedle Zwyci ęstwa działka nr. 149/22 

 
 Opracowywany teren znajduje si ę na działce nr 149/22, której 
zarz ądcą jest Pozna ńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady. Jest to 
fragment zieleni osiedlowej otwartej, otoczony drze wami, 
zlokalizowany pomi ędzy budynkami mieszkalnymi, w s ąsiedztwie 
Przychodni Zdrowia., na środku terenu znajduje si ę górka saneczkowa 
poro śni ęta traw ą.  
 Zaprojektowano urz ądzenia: gra w piłkarzyki i stół do gry w 
ping-ponga, maja one by ć integraln ą cz ęści ą planowanego placu zabaw.
 Gry towarzyskie rozwijaj ą relacje towarzyskie i jednocz ą 
okolicznych mieszka ńców.  

Współczesny tenis stołowy jest bardzo szybk ą gr ą wymagaj ącą od 
zawodników niezwykle energicznych ruchów i reakcji.  Rozgrywka polega 
przede wszystkim na szybko ści i rotacji nadawanej piłce, by sprawi ć 
przeciwnikowi jak najwi ęcej trudno ści przy jej odbiorze. 
Gra w Piłkarzyki ma sprzyja ć ćwiczeniu zr ęczno ści, refleksu, 
spostrzegawczo ści i strategicznego my ślenia. 
 Gra w piłkarzyki nie wymaga fundamentowania, a kon strukcja 
nośna stołu go gry w ping-ponga wkopana jest w ziemi ę.  

Przygotowanie terenu pod urz ądzenia polega na wyrównaniu terenu 
pod montowane urz ądzenie, wykopaniu dwóch wykopów fundamentowych pod 
elementy no śne stołu do ping-ponga. Po wykonywanych pracach ter en 
nale ży oczy ści ć, a w przypadku zniszczenia trawnika - odtworzy ć go.  
 
 
Tab. 11. Wybrane urz ądzenia. 

lp  Nazwa urz ądzenia  Ilo ść sztuk 

1 Gra w piłkarzyki 1 
2 Stół do Ping-ponga na mi ękkim podło żu 1 
 suma:  2 

 
Zdj ęcia terenu, na którym zaprojektowano urz ądzenia: 
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6. BILANS PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ 
 

lp  Nazwa urz ądzenia ilo ść sztuk urz ądze ń 

1 Pylon 20 

2 Orbitrek 9 

3 Biegacz 8 

4 Twister obrotowy 6 

5 Wahadło 6 

6 Drabinka uniwersalna 4 

7 Podci ąg nóg 4 

8 Ławka 3 

9 Prostownik pleców 3 

10 Prasa no żna 2 

11 Wioślarz 2 

12 Wyci ąg górny 2 

13 Wyciskanie siedz ąc 2 

14 Stół do ping-ponga 1 

15 Stół do gry w szachy i Chi ńczyka 1 

16 Gra w piłkarzyki 3 

 SUMA: 76 

 
lp  Nazwa urz ądzenia  ilo ść sztuk zestawów  
1 Orbitrek + Biegacz + Pylon 8 
2 Orbitrek + Pylon 1 
3 Twister + Wahadło 6 
4 Drabinka + Podci ąg nóg + pylon 4 
5 Ławka + Prostownik pleców + Pylon 3 
6 Prasa no żna + Wio ślarz + Pylon 2 
7 Wyci ąg górny + Wyciskanie siedz ąc + Pylon 2 
8 Stół do gry w szachy i chi ńczyka 1 
9 Gra w Piłkarzyki 3 
10 Stół do Ping-ponga na mi ękkim podło żu 1  

 SUMA: 31  
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7. KONSERWACJE I PRZEGLĄDY 
 

Pełne bezpiecze ństwo u żytkowania sprz ętu mo żna utrzyma ć tylko 
dzi ęki regularnej kontroli dotycz ącej uszkodze ń i zu życia. 
Urz ądzenia nale ży regularnie sprawdza ć pod wzgl ędem bezpiecze ństwa i 
funkcjonalno ści. 
1. Kontrole cotygodniowe „przez ogl ędziny”: 

a. Sprawdzenie czysto ści urz ądze ń (mycie wilgotn ą szmatk ą), 
b. Ogl ędziny pod wzgl ędem kompletno ści wszystkich elementów  
   (czy nie nast ąpiła kradzie ż lub dewastacja) i oznakowania, 
c. Sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urz ądze ń,  
   w szczególno ści elementów ruchomych (w razie konieczno ści  
   nasmarowa ć) 
d. Sprawdzenie nakr ętek i śrub (w razie potrzeby dokr ęci ć  
   lub wymieni ć), spoin spawów. 
e. Sprawdzenie poziomu (30 cm od fundamentów) i czy sto ści 
   nawierzchni. 

 
2. Kontrole comiesi ęczne funkcjonalne: 

a. Kontrola stabilno ści sprz ętu i mocowania do fundamentów  
  (w razie potrzeby dokr ęci ć śruby, lub poprawi ć podło że  
   zakrywaj ące fundament), 
b. Kontrola elementów ruchomych, plastikowych i gum owych  
   stoperów hamuj ących (w razie potrzeby wymieni ć), 
c. Kontrola kompletno ści i zu życia urz ądze ń, 
d. Kontrola powłok lakierniczych i korozji (w razie  potrzeby  
   miejsce oczy ści ć i zamalowa ć), 
e. Lokalizacji wyposa żenia dodatkowego czy znajduje si ę  
   w obszarze stref bezpiecze ństwa. 
f. Kontrola oznacze ń urz ądze ń i regulaminu. 

 
Zalecana jest coroczna kontrola podstawowa wykonana przez 

przedstawiciela serwisu urz ądze ń. 
Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i naprawy  musz ą by ć 

przeprowadzane przez wykwalifikowany personel i prz y u życiu 
wła ściwych narz ędzi i zał ączonych formularzy . 
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8. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA – RYSUNKI 

 
Nr mapy Tre ść Skala 

01 OGRÓD JORDANOWSKI NR 1 PRZY ULICY SOLNEJ 1:250 

02 TEREN REKREACYJNY PRZY UL. LESZCZY ŃSKIEJ I BOJANOWSKIEJ 1:250  

03 TEREN REKREACYJNY PRZY UL. HORACEGO I OWIDIUSZA,  1:250  

04 PODOLANY ULICA KARTUSKA 33 1:250  

05 
OSIEDLE SOŁACZ –  BOISKO SPORTOWE NA TERENIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ PRZY UL. SOCHACZEWSKIEJ  

1:250  

06 TEREN REKREACYJNY NA OSIEDLU WINIARY 1:250  

07 
TEREN REKREACYJNY W PARKU CYTADELA PRZY RESTAURACJI 
„UMBERTO” 

1:250  

08 TEREN REKREACYJNY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 1:25 0 

09 
TEREN REKREACYJNY PRZY UL. RACJONALIZATORÓW, OS. ZI ELONY 
DĘBIEC 

1:250  

10 TEREN REKREACYJNY NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA, DZIAŁKA NR. 135/6 1:250  

11 TEREN REKREACYJNY NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA, DZIAŁKA NR. 149/22 1:250  

 
 
 
Wymiarowanie na mapach projektowych : 
Domiary do urz ądze ń przeprowadzono metod ą przybli żonych domiarów 
prostok ątnych do widocznych i oznaczonych granic nieruchomo ści, 
budynków lub elementów małej architektury. Punktem domiarów do 
urz ądze ń jest środek pylona, naro żnik stołu, w przypadku Twister + 
Wahadło element no śny Wahadła jest środkiem domiarów.  
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9. ZAŁ ĄCZNIKI 
 
- Uprawnienia mgr in ż. arch. B. Zawadzka nr upr. 731/94/P/2000 
 
- Za świadczenia (wypis z listy architektów) nr weryfikac yjny:  
  WP-0261-1EC1-85EC-Y468-35AE  

 


