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Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 16 w 

Bielsku-Białej / Celem projektu jest zmodernizowanie 

przedszkolnego placu zabaw i zaadoptowanie go do potrzeb 

dzieci w wieku 3-6 lat, poprzez zdemontowanie 

wyeksploatowanych urządzeń, wyremontowanie huśtawek 

sprężynowych oraz wyposażenie w nowe bezpieczne urządzenia 

do gier, zabawi odpoczynku, a także wprowadzenie nowych 

rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo dzieci. 

Realizacja merytoryczna będzie wymagała: 

 - Zdemontowania istniejących, wyeksploatowanych urządzeń 

rekreacyjnych, 

 - Zamontowanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej dla 

wysokości upadku (HIC) do 1,6 m pod podwójną huśtawką - 

powierzchnia 24 m kw, 

- Konserwacji 4 huśtawek sprężynowych - odmalowanie, 

- Zakupu i montażu nowych urządzeń rekreacyjnych tj.:  - 

huśtawka bocianie gniazdo; - huśtawka podwójna (siedziska z 

oparciem dla dzieci oraz zapinane na łańcuszek); - zestaw 

rekreacyjny "bajkowy tor przeszkód"; - karuzela z kierownicą; 

autko-turbo; - lokomotywa + wagonik; - dwa domki z grą 

Insgraf, żółty i fioletowy; 

- Zdemontowanie istniejących ławek i koszy na śmieci oraz 

zakupu i montażu 3 nowych ławek i 2 koszy na śmieci; 

- Zakupu i montażu regulaminu korzystania z placu zabaw; 

Szczegółowa specyfikacja wymienionych urządzeń, w tym 

rodzaj materiału, z którego mają być wykonane oraz wszelkie 

parametry i wymagane certyfikaty, wyszczególnione zostały w 

dokumentach stanowiących załączniki do projektu. 

Projekt zakłada również sporządzenie "Regulaminu placu 

zabaw", który zapewni korzystanie z obiektu, także dzieciom z 

osiedla oraz będzie zawierał zasady bezpieczeństwa i 

odpowiedzialności osób przebywających na obiekcie. 

Projekt dotyczy 

obszaru zajętego 

obecnie na plac 

zabaw przy 

ul.Romana 

Dmowskiego 7 w 

Bielsku-Białej  

100.000 POZYTYWNA 

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 


