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PROJEKT BUDOWLANY 

 
 
 
 
 
 
 

w miejscu publicznym 
Miedzierzy. 



 

Temat opracowania:   Budowa 
Miedzierzy

________________________________________________________________________
 
Inwestor:   Gmina Smyków
   Smyków 91
   26-212 Smyków
 
______________________________________________________________________________________
 
Adres inwestycji:  dz. nr 257
    obr ęb ewidencyjny 
   jednostka ewidencyjna 
_______________________________________________________________________
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:

Imię i nazwisko, nr uprawnie ń 

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

Budowa obiektów małej architektury na dz. nr geod. 
Miedzierzy  .  

________________________________________________________________________

Gmina Smyków    
Smyków 91  

212 Smyków  

______________________________________________________________________________________

257   
b ewidencyjny – 0005 Miedzierza , 

jednostka ewidencyjna – 260707_2 Smyków , 
_______________________________________________________________________

 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:  

Specjalno ść Zakres opracowania Data

Konstrukcyjno-
budowlana 

proj. zagospodarowania 
opracował 

07.2017r.

Architektoniczna proj. zagospodarowania 
opracował 

07.2017r.

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Końskie, lipiec 2017r. 
 
 

 

na dz. nr geod. 257 w 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Data Podpis 

.2017r.  

.2017r.  



 

Oświadczenie projektantów i asystentów

 Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” o
inwestycji polegającej na Budowa obiektów małej

Obręb ewidencyjny 0005 Miedzierza

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   
( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 20

budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/20
obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma słu

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i ASYSTENTÓW:

Imię i nazwisko, nr uprawnie ń 

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

świadczenie projektantów i asystentów 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższy projekt zagospodarowania
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym tj. 

257 w Miedzierzy. 
0005 Miedzierza, Jednostka ewidencyjna  260707_2 Smyków

    

z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   
( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2007 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku 

budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2007  ), obowiązującymi przepisami techniczno
cymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma słu

 
 

PROJEKTANTÓW i ASYSTENTÓW:  
 

Specjalno ść Zakres opracowania 

Konstrukcyjno-
budowlana 

proj. zagospodarowania 
opracował 

07.

Architektoniczna proj. zagospodarowania 
opracował 

07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zagospodarowania dla 
w miejscu publicznym tj. na dz. nr geod. 

07_2 Smyków, 

z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   
zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  

cymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz 
cymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 

Data Podpis 

.2017r.  

.2017r.  



 

OPRACOWANIE  ZAWIERA:

LP. ZAKRES OPRACOWANIA
I Zaświadczenia projektantów
II Informacja BIOZ 
III Projekt zagospodarowania działki
IV Dokumentacja techniczna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRACOWANIE  ZAWIERA:  
 
 

ZAKRES OPRACOWANIA  
wiadczenia projektantów  

 
Projekt zagospodarowania działki 
Dokumentacja techniczna 

Końskie, lipiec 2017r. 
 

STR. 
 
 
 
 



 

 
 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 

ADRES INWESTYCJI: 
Obręb ewidencyjny 0005 Miedzierza
Jednostka ewidencyjna  260707_2 Smyków
dz. nr   257 

Imię i nazwisko, nr uprawnie ń 

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W MIEJSCU PUBLICZNYM

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Końskie, lipiec 2017r. 

 

b ewidencyjny 0005 Miedzierza, 
Jednostka ewidencyjna  260707_2 Smyków, 

INWESTOR: 
Gmina Smyków 
Smyków 91 
26-212 Smyków 

Specjalno ść Zakres opracowania Data

Konstrukcyjno-
budowlana 

Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

07.2017r.

Architektoniczna 
Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

07.2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
W MIEJSCU PUBLICZNYM 

Data Podpis 

07.2017r.  

.2017r.  



 

Zakres robót dla całego zamierzenia 

Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania, nast

BUDOWA  OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

  - czas realizacji 1 mc   

1. Podstawa opracowania. 

- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robót i kolejność

- uporządkowanie, plantowanie terenu,

- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod obiekty małej architektury z kamieni i innych

zanieczyszczeń, 

- montowanie obiektów małej architektury zgodnie z projektem i wytycznymi producenta,

- wysianie trawy. 

Kolejność realizacji robót nie mo

stateczności konstrukcji oraz bezpiecze

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie inwestycji jest nie zagospodarowany.

4. Elementy zagospodarowania działki, które mog

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- pompa do betonu, 

5. Zakres robót powodujących szczególne zagro

wykonywania prac. 

- roboty konstrukcyjne i wykończeniowe na wysoko

przyległym, 

- transport pionowy materiałów, podawanie betonu 

- roboty ziemne w wykopach na gł

- montaż i demontaż szalunków, 

- cięcie materiałów budowlanych przy u

6. Instruktaż pracowników przed wykony

niebezpiecznych. 

- wskazanie zagrożeń przy realizacji wykopów fundamentów i uzbrojenia podziemnego,
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CZĘŚĆ OPISOWA 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania, następujących obiektów:

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

 

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji. 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

stwa i ochrony zdrowia „BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

 realizacji. 

dkowanie, plantowanie terenu, 

przeznaczonego pod obiekty małej architektury z kamieni i innych

montowanie obiektów małej architektury zgodnie z projektem i wytycznymi producenta,

realizacji robót nie może wpływać niekorzystnie na zachowanie 

ci konstrukcji oraz bezpieczeństwa osób i mienia na terenie inwestycji.

cych obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji jest nie zagospodarowany. 

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagro

wa i zdrowia ludzi. 

ących szczególne zagrożenie podczas 

ńczeniowe na wysokości powżej 1m ponad terenem

transport pionowy materiałów, podawanie betonu pojemnikiem lub pompą, 

roboty ziemne w wykopach na głębokości ponad 1,0m poniżej terenu istnieją

 

cie materiałów budowlanych przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej.

pracowników przed wykonywaniem robót szczególnie

przy realizacji wykopów fundamentów i uzbrojenia podziemnego,

cych obiektów: 

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

stwa i ochrony zdrowia „BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

przeznaczonego pod obiekty małej architektury z kamieni i innych 

montowanie obiektów małej architektury zgodnie z projektem i wytycznymi producenta, 

stwa osób i mienia na terenie inwestycji. 

zagrożenie 

ej 1m ponad terenem 

ej terenu istniejącego, 

ątowej. 

waniem robót szczególnie 

przy realizacji wykopów fundamentów i uzbrojenia podziemnego, 



 

- wskazanie zagrożeń dla pracowników wykonuj

ponad poziomem terenu, 

- zasady prawidłowej obsługi urz

urządzeń udarowych. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj

ewakuacja na wypadek poż

- pracownicy nadzoru winni posiada

BHP, 

- robotnicy powinni być wyposaż

prac, w środki zabezpieczeń osobistych przy pracach na wysoko

posiadać aktualne badania lekarskie (w tym dopuszcze

stanowiskowe, 

- ściany wykopów o głębokości wi

osunięciem, 

- zabezpieczyć właściwie teren placu budowy.

~ 5 ~ 

dla pracowników wykonujących prace na wysokości powy

gi urządzeń służących do cięcia stali, konstrukcji betonowych oraz

rodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpiecze

ewakuacja na wypadek pożaru, inne zagrożenia. 

pracownicy nadzoru winni posiadać wymagane uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia

wyposażeni w odzież ochronną odpowiednią do wykonywanych

osobistych przy pracach na wysokości, wszyscy powinni

aktualne badania lekarskie (w tym dopuszczenia do pracy na wysokoś

ści większej niż 1,0m odpowiednio zabezpieczyć

ciwie teren placu budowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Końskie, lipiec 2016r.   
 

ci powyżej 1,0m 

cia stali, konstrukcji betonowych oraz 

ce niebezpieczeństwom, 

enia budowlane i aktualne szkolenia 

do wykonywanych 

ci, wszyscy powinni 

nia do pracy na wysokości) i szkolenia 

1,0m odpowiednio zabezpieczyć przed ich 



 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:

Imi ę i nazwisko, nr uprawnień Specjalno

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno
budowlana

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

ADRES INWESTYCJI: 
Obręb ewidencyjny 0005 Miedzierza
Jednostka ewidencyjna  260707_2 Smyków
dz. nr  257   
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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA
 
TERENU DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM 
GEODEZYJNYM  257    POŁOŻONEJ 
W  MSC. MIEDZIERZA, GM. SMYKÓW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:  

Specjalność Zakres opracowania Data 

Konstrukcyjno-
budowlana 

proj. zagospodarowania 
opracował 

07.2017r.

Architektoniczna proj. zagospodarowania 
opracował 

07.2017r.

 
 
 

Końskie, Lipiec  2017r. 

0005 Miedzierza, 
07_2 Smyków, 

INWESTOR: 
Gmina Smyków 
Smyków 91 
26-212 Smyków 

ZAGOSPODAROWANIA  

TERENU DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM 
ŻONEJ  

SMYKÓW 

 Podpis 

.2017r.  

.2017r.  



 

 Tematem niniejszego opracowania jest: 

inwestycyjnego polegającego na b

zlokalizowany jest w  msc. Miedzierza

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

 Przedmiotem inwestycji jest

msc. Miedzierza, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

 Działka o numerze geodezyjnym 

granicami opracowania jest na dzie

przedmiotowej inwestycji znajduj

  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

 Niniejszy projekt zagospodarowania terenu 

w miejscu publicznym w  msc. Miedzierza

  

Wyposa żenie projektowanych 

Szkoła Podstawowa w Miedzierzy
Lp. Wyszczególnienie 

1 Wyciskanie siedzą
2 Orbitrek wolnostoj
3 Biegacz wolnostoją
4 Narciarz wolnostoją
5 Rowerek wolnostoj
6 Prasa nożna + wiosło + pylon 
7 Tablica z regulaminem STANDARD

RAZEM 
Prace przygotowawcze i wyko ń

- humusowanie i zasianie trawy,
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Tematem niniejszego opracowania jest: Projekt zagospodarowania terenu

budowie obiektów małej architektury  w miejscu publicznym

msc. Miedzierza, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 

PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury   w miejscu publicznym

na działce o numerze geodezyjnym 257. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Działka o numerze geodezyjnym 257  zlokalizowana w  msc. Miedzierza

granicami opracowania jest na dzień sporządzenia niniejszego projektu zabudowana

uje się zjazd z drogi gminnej. 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowę obiektów małej architektury 

msc. Miedzierza, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 

enie projektowanych obiektów małej architektury 
 

Miedzierzy: 

Wyszczególnienie  Ilość  

Wyciskanie siedząc + prasa nożna + słup nośny  1 
Orbitrek wolnostoj ący 1 

wolnostojący 1 
wolnostojący 1 
wolnostojący 1 
na + wiosło + pylon  1 

Tablica z regulaminem STANDARD 1 
 

Prace przygotowawcze i wyko ńczeniowe:  

humusowanie i zasianie trawy, 

Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia 

w miejscu publicznym. Obiekt 

na działce o numerze geodezyjnym 257.  

w miejscu publicznym w  

msc. Miedzierza, gm. Smyków objęta 

zabudowana. Na terenie 

obiektów małej architektury   

, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 257 

obiektów małej architektury  

 Typ 
urządzenia 

wg katalogu 
wg katalogu 
wg katalogu 
wg katalogu 
wg katalogu 
wg katalogu 
wg katalogu 

 



 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

  Ogólna powierzchnia terenu obj

 -A, B, C, D - A:  

 w tym: 

� Powierzchnia obiektów małej architektury                                             

� Powierzchnia dojść dojazdów

� Teren zielni niskiej i średniej:         

          

             

5. OCHRONA TERENU. 

Teren i obiekty objęte granicami zagospodarowania nie s

podlegają ochronie konserwatorskiej

Brak kolizji projektowanej inwestycji z istniej
Brak kolizji z infrastruktury technicznej z projektowan
Brak na przedmiotowym obszarze urz
przedmiotową inwestycją 
Na przedmiotowej działce wystę
zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le
podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.
 

 

6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA.

 Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje si

terenu górniczego. 

7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA.

 Realizacja budowa obiektów małej architektury 

� nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze wzgl

atmosferycznego, 

� nie stanowi zagrożeń dla otoczenia pod wzgl

� projektowane użytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach 

do tego przeznaczonych, gospodarka wodno

socjalno-bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddz
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.  wg. PN-ISO 9836:1997 

Ogólna powierzchnia terenu objętego granicami zagospodarowania:

                         

Powierzchnia obiektów małej architektury                                             

dojazdów                                        

Teren zielni niskiej i średniej:                                          

te granicami zagospodarowania nie są wpisane do rejestrów zabytków    i nie 

rwatorskiej.  

projektowanej inwestycji z istniejącymi drzewami krzewami.
infrastruktury technicznej z projektowan ą inwestycją. 

Brak na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych kolidujących z 

Na przedmiotowej działce występują gleby pochodzenia mineralnego zaliczane do klasy 
zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le

czeniu z produkcji rolnej. 

GÓRNICZA. 

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje si

7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA. 

udowa obiektów małej architektury  : 

żenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszcze

ż ń dla otoczenia pod względem emisji hałasu, 

ytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach 

do tego przeznaczonych, gospodarka wodno-ściekowa (woda u

bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziaływań na powierzchni

zagospodarowania: 

   2028,00 m2   

Powierzchnia obiektów małej architektury                                             109,00 m2   

220,80 m2   

      1798,20 m 2     

 wpisane do rejestrów zabytków    i nie 

cymi drzewami krzewami. 

ych kolidujących z 

 gleby pochodzenia mineralnego zaliczane do klasy RVI i 
zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie 

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach 

zanieczyszczeń do powietrza 

ytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach 

ciekowa (woda używana do celów 

ń na powierzchnię terenu, 



 

� projektowana budowa nie stanowi zagro

 Projektowana budowa nie b

 

8. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

 Roboty budowlane należy wykonywa

pod nadzorem osób posiadających wła

wykonywać nie naruszając interesów osób trzecic

  Realizacja budowy obiektów małej architektury 

sąsiednich (możliwości nowego zagospodarowania działek).
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projektowana budowa nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych.

nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

ży wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeń

ących właściwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane nale

c interesów osób trzecich. 

biektów małej architektury   nie ogranicza praw u

ci nowego zagospodarowania działek). 

 

 

 

 

enia dla wód podziemnych. 

rodowiska i zdrowia ludzi. 

ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

ciwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane należy 

nie ogranicza praw użytkowania działek 





OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ

Produkowane  przez  nas  urządzenia  charakteryzują  się  następującymi  cechami
konstrukcyjnymi:

1. Urządzenia  mogą  być  montowane  do  pylona,  słupa  nośnego  lub  pozostać  jako
urządzenia  wolnostojące.  Do  pylona  i  słupa  nośnego  można  zamontować  max  2
urządzenia.    Dopuszczalna jest dowolna konfiguracja zestawów urządzeń.

2. Elementy nośne urządzeń- pylon i słup nośny.
Pylon- konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju Ø88,9mm i grubości
ścianki 3,6mm. Blachy do montażu urządzeń po obu stronach pylona mają  grubość 5
mm. Blacha z instrukcją obsługi urządzenia ma grubość 3 mm.
Słup nośny- konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju Ø114,3 mm i
grubości ścianki 4,0 mm.

3. Konstrukcja urządzeń- konstrukcja nośna wykonana z z rur stalowych o przekroju
Ø88,9mm i grubości ścianki 3,6mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur 
stalowych Ø48,3mm, Ø42,4 mm, Ø33,7 mm i grubości ścianki 3,2mm. Zakończenia rur 
zaślepione. Elementy o przekroju prostokątnym wykonane z profili stalowych 60x40x2,5 
mm .
Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3mm.
Gumowe części amortyzujące mocowane do ramy urządzenia za pomocą ocynkowanych 
śrub z gwintem metrycznym. Śruby i nakrętki z maskownicami, ocynkowane, 
zabezpieczone przed odkręcaniem. Śruby zamkowe do mocowania stopnic i siedzisk ze 
stali nierdzewnej. Łożyska typu zamkniętego, bezobsługowe .

4. Zabezpieczenie antykorozyjne- urządzenia i wszystkie elementy metalowe poddane

 

obróbce strumieniowo- ściernej a następnie malowane proszkowo podkładem

 

cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i

 

promienie UV.

5. Opcja dodatkowa: siedziska i oparcia wykonane ze stali nierdzewnej.

Urządzenia przeznaczone są dla osób powyżej 14 lat i/lub powyżej 140 cm wzrostu. 

Wykonane zostały w oparciu o normę PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni 

plenerowych zainstalowane na stałe”. Urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z normą 

wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą INT akredytowaną przez Polskie Centrum 

Akredytacji.

 Dopuszczalna waga ćwiczącego 120 kg. 

Fitness Park Anna Smelczyńska
ul. Grabowska 30B, 62-570 Rychwał
tel. 607289663, biuro@silownieparkowe.pl

www.silownieparkowe.pl
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Urządzenia 

przykręcane są za pomocą śrub M12x35 do kotwy stalowej  zamontowanej na stałe  w 

betonowych fundamentach o minimalnych wymiarach 90×35×35 cm. Fundamenty z betonu 

klasy minimum B-20 z dodatkiem hydrofobizującym i zamykającym pory dla podniesienia

wodoszczelności betonu.  

 

 

FUNDAMENT  

570 Rychwał 

tel. 607289663, biuro@silownieparkowe.pl 
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Typ æwiczeñ:  Aerobowe

Stopieñ trudnoœci: £atwe

Przeznaczenie:  Dla u¿ytkowników w wieku 

powy¿ej 14  lat i/lub 140 cm wzrostu

Dopuszczalne obci¹¿enie urz¹dzenia:  120 kg

Stañ stabilnie na podestach, chwyæ rêkoma za 

uchwyty, wyprostuj plecy. Wykonuj naprzemienne, 

p³ynne ruchy nogami w przód i w ty³, pomagaj¹c 

sobie rêkami na zmianê ci¹gn¹c i odpychaj¹c 

dr¹¿ki.

Liczba  u¿ytkowników: 1

Sposób æwiczenia: 

Narciarz

Opis urz¹dzenia: 

Kompleksowe æwiczenie wzmacniaj¹ce miêœnie koñczyn dolnych, ramion, obrêczy barkowej 

oraz miêœnie grzbietu i miêœnie brzucha. Doskonale kszta³tuje sylwetkê oraz pomaga 

utrzymaæ prawid³ow¹ postawê cia³a.

KONDYCJA

SPRAWNOŒÆ
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Narciarz

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  170 cm 
Szerokoœæ:  110 cm 
D³ugoœæ:  55 cm 

Strefa u¿ytkowania:  410 cm x 355 cm

Wysokoœæ swobodnego upadku: 20 cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Konstrukcja urz¹dzenia:

Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i gruboœci œcianki 3,6mm. 
Pozosta³e elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i gruboœci œcianki 3,2mm. 
Zakoñczenia rur zaúlepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gruboœci 3 mm. 

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrêcaniem, ³o¿yska zamkniête 
bezobs³ugowe.Urz¹dzenie wyposa¿one w amortyzatory gumowe t³umi¹ce uderzenia. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane 
proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na warunki 
atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie przykrêcane do kotwy stalowej zamontowanej na sta³e w betonowych fundamentach.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06
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Typ æwiczeñ:  Si³owe

Stopieñ trudnoœci: Œrednie

Przeznaczenie:  Dla u¿ytkowników w wieku 

powy¿ej 14  lat i/lub 140 cm wzrostu, 

Dopuszczalne obci¹¿enie urz¹dzenia:  120 kg

Usi¹dŸ na siedzisku, oprzyj nogi na stopnicach. 

Prostuj nogi odpychaj¹c siê od urz¹dzenia i 

ponownie zegnij je w kolanach. Nie blokuj kolan.

Liczba  u¿ytkowników: 1

Sposób æwiczenia: 

Prasa no¿na

Opis urz¹dzenia: 

Wzmacnia si³ê miêœni uda, ³ydki, poœladów oraz dolne partie brzucha. Wzmacnia uk³ad 

kostno-stawowy koñczyn dolnych oraz obrêczy biodrowej.

KONDYCJA

SI£A
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Prasa no¿na

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  175 cm
Szerokoœæ:  100 cm
D³ugoœæ:  50 cm 

Strefa u¿ytkowania:  400 cm x 350 cm

Wysokoœæ swobodnego upadku: 50 cm

 

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Konstrukcja urz¹dzenia:
 
Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i gruboœci œcianki 3,6mm. 
Pozosta³e elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i gruboœci œcianki 3,2mm. 
Zakoñczenia rur zaúlepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gruboœci 3 mm. 

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrêcaniem, ³o¿yska zamkniête 
bezobs³ugowe.Urz¹dzenie wyposa¿one w amortyzatory gumowe t³umi¹ce uderzenia. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane 
proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na warunki 
atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie przykrêcane do kotwy stalowej zamontowanej na sta³e w betonowych fundamentach.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06
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Typ æwiczeñ:  Si³owe

Stopieñ trudnoœci: Œrednie

Przeznaczenie:  Dla u¿ytkowników w wieku 

powy¿ej 14  lat i/lub 140 cm wzrostu, 

Dopuszczalne obci¹¿enie urz¹dzenia:  120 kg

Usi¹dŸ na siedzisku, oprzyj nogi na stopnicach. 

Prostuj nogi odpychaj¹c siê od urz¹dzenia i 

ponownie zegnij je w kolanach. Nie blokuj kolan.

Sposób æwiczenia: 

Opis urz¹dzenia: 

Wzmacnia si³ê miêœni uda, ³ydki, poœladów oraz dolne partie brzucha. Wzmacnia uk³ad 

kostno-stawowy koñczyn dolnych oraz obrêczy biodrowej.

KONDYCJA

SI£A

Prasa no¿na
na s³upie noœnym
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Prasa no¿na
na s³upie noœnym

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  175 cm
Szerokoœæ:  100 cm
D³ugoœæ:  55 cm 

Strefa u¿ytkowania:  400 cm x 355 cm

Wysokoœæ swobodnego upadku: 50 cm

 

Konstrukcja urz¹dzenia:
 
Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 114,3 mm 
i gruboœci œcianki 3,6mm. Pozosta³e elementy rurowe wykonane 
z rur stalowych ¨48,3 mm i gruboœci œcianki 3,2mm. Zakoñczenia 
rur zaúlepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej 
o gruboœci 3 mm. 

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrêcaniem, ³o¿yska zamkniête 
bezobs³ugowe. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane 
proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na warunki 
atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06
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Pylon

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  175 cm 
Szerokoœæ:  9 cm 
D³ugoœæ:  57 cm 

Konstrukcja urz¹dzenia:

Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i gruboœci œcianki 3,6mm. 
Blachy do monta¿u urz¹dzeñ po obu stronach pylona z blachy gruboœci 5 mm, blachy z instrukcj¹ 
u¿ytkowania urz¹dzeñ gruboœci 3 mm.  

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone 
przed odkrêcaniem. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce 
strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane proszkowo 
podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ 
odporn¹ na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie przykrêcane do kotwy stalowej 
zamontowanej na sta³e w betonowych fundamentach.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06

Funkcja: 

Element noœny dla urz¹dzeñ.
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Tablica informacyjna 
z regulaminem STANDARD

Wymiary: 

Wysokoœæ:  180 cm
Szerokoœæ:  5 cm
D³ugoœæ:  50 cm 

 

Konstrukcja urz¹dzenia:
 
Konstrukcja noœna wykonana z rury stalowej o œrednicy 48,3 mm i gruboœci œcianki 3,2mm.
Blacha z informacjami gruboœci 1 mm o wymiarach  50 x 70 cm.

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce 
strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane proszkowo 
podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ 
odporn¹ na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Funkcja: 

tablica z regulaminem placu, danymi zarz¹dcy, 

producenta, telefonami alarmowymi itp.

KG
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Typ æwiczeñ:  Si³owe

Stopieñ trudnoœci: Œrednie

Przeznaczenie:  Dla u¿ytkowników w wieku 

powy¿ej 14  lat i/lub 140 cm wzrostu, 

Dopuszczalne obci¹¿enie urz¹dzenia:  120 kg

Usi¹dŸ na siedzisku, chwyæ rêkoma za uchwyty, 

podstaw stopy na podestach. Przyci¹gnij uchwyty 

do brzucha jednoczeœnie prostuj¹c nogi, nie 

odchylaj¹c siê zbytnio do ty³u. Powoli wróæ do 

pozycji wyjœciowej.

Liczba  u¿ytkowników: 1

Sposób æwiczenia: 

Wios³o

Opis urz¹dzenia: 

Kompleksowe æwiczenie wzmacniaj¹ce miêœnie koñczyn dolnych, ramion, obrêczy barkowej 

oraz miêœnie grzbietu i miêœnie brzucha. Doskonale kszta³tuje sylwetkê oraz pomaga 

utrzymaæ prawid³ow¹ postawê cia³a.

KONDYCJA

SI£A
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Wios³o

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  100 cm
Szerokoœæ:  110 cm
D³ugoœæ:  95 cm 

Strefa u¿ytkowania:  410 cm x 395 cm

Wysokoœæ swobodnego upadku: 50 cm

 

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Konstrukcja urz¹dzenia:
 
Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i gruboœci œcianki 3,6mm. 
Pozosta³e elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i gruboœci œcianki 3,2mm. 
Zakoñczenia rur zaúlepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gruboœci 3 mm. 

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrêcaniem, ³o¿yska zamkniête 
bezobs³ugowe.Urz¹dzenie wyposa¿one w amortyzatory gumowe t³umi¹ce uderzenia. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane 
proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na warunki 
atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie przykrêcane do kotwy stalowej zamontowanej na sta³e w betonowych fundamentach.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06
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Typ æwiczeñ:  Si³owe

Stopieñ trudnoœci: Œrednie

Przeznaczenie:  Dla u¿ytkowników w wieku 

powy¿ej 14  lat i/lub 140 cm wzrostu, 

Dopuszczalne obci¹¿enie urz¹dzenia:  120 kg

Usi¹dŸ wygodnie na siedzisku, oprzyj plecy. Chwyæ 

rêkoma za doln¹ czêœæ uchwytów. P³ynnym i 

zdecydowanym ruchem odepchnij je od siebie, nie 

blokuj¹c ³okci. Powoli wróæ do pozycji wyjœciowej, 

przytrzymuj¹c ³okcie blisko klatki.

Sposób æwiczenia: 

Wyciskanie siedz¹c
na s³upie noœnym

Opis urz¹dzenia: 

Wzmacnia górne partie miêœni pleców, miêœnie koñczyn górnych oraz miêœnie obrêczy 

barkowej. Doskonale kszta³tuje górn¹ czêœæ tu³owia.

KONDYCJA

SI£A
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Wyciskanie siedz¹c
na s³upie noœnym

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  175 cm
Szerokoœæ:  110 cm
D³ugoœæ: 70 cm 

Strefa u¿ytkowania:  410 cm x 370 cm

Wysokoœæ swobodnego upadku: 50 cm

 

Konstrukcja urz¹dzenia:
 
Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 
114,3 mm i gruboœci œcianki 3,6mm. Pozosta³e elementy 
rurowe wykonane z rur stalowych ¨48,3 mm i gruboœci 
œcianki 3,2mm. Zakoñczenia rur zaœlepione. Stopnice 
i siedziska wykonane z blachy stalowej o gruboœci 3 mm. 

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrêcaniem, ³o¿yska zamkniête 
bezobs³ugowe. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane 
proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na warunki 
atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06
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S³up noœny

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  170 cm 
Szerokoœæ:  11,4 cm 
D³ugoœæ:  11,4 cm 

Konstrukcja urz¹dzenia:

Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 114,3 mm i gruboœci œcianki 4,0 mm. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie 
malowane proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na 
warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie przykrêcane do kotwy stalowej zamontowanej na sta³e w betonowych 
fundamentach.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06

Funkcja: 

Element noœny dla urz¹dzeñ.
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Typ æwiczeñ:  Aerobowe

Stopieñ trudnoœci: £atwe

Przeznaczenie:  dla u¿ytkowników w wieku 

powy¿ej 14  lat i/lub 140 cm wzrostu, 

Dopuszczalne obci¹¿enie urz¹dzenia:  120 kg

Liczba  u¿ytkowników: 1

Sposób æwiczenia: 

Chwyæ rêkoma za porêcz, ustaw stopy na 

podestach. Wyprostuj  plecy i wykonuj 

naprzemienne ruchy nóg w przód i ty³.

Biegacz

Opis urz¹dzenia: 

Wzmacnia si³ê miêœni koñczyn dolnych, brzucha oraz miêœnie w lêdŸwiowym odcinku 

krêgos³upa. Poprawia funkcjonowanie uk³adu kr¹¿eniowo- oddechowego oraz kszta³tuje 

koordynacje ruchow¹. Wspomaga równie¿ redukcje nadmiernej tkanki t³uszczowej.

KONDYCJA

SPRAWNOŒÆ
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Biegacz

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  135 cm
Szerokoœæ:  74 cm
D³ugoœæ:  120 cm 

Strefa u¿ytkowania:  374 cm x 420 cm

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Wysokoœæ swobodnego upadku: 30 cm

 

Konstrukcja urz¹dzenia:
 
Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i gruboœci œcianki 3,6mm. 
Pozosta³e elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i gruboœci œcianki 3,2mm. 
Zakoñczenia rur zaúlepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gruboœci 3 mm. 

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrêcaniem, ³o¿yska zamkniête 
bezobs³ugowe.Urz¹dzenie wyposa¿one w amortyzatory gumowe t³umi¹ce uderzenia. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane 
proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na warunki 
atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie przykrêcane do kotwy stalowej zamontowanej na sta³e w betonowych fundamentach.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06
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Typ æwiczeñ:  Aerobowe

Stopieñ trudnoœci: £atwe

Przeznaczenie:  Dla u¿ytkowników w wieku 

powy¿ej 14  lat i/lub 140 cm wzrostu,

 

Dopuszczalne obci¹¿enie urz¹dzenia:  120 kg

Stañ stabilnie na podestach, chwyæ rêkoma za 

uchwyty, wyprostuj plecy. Wykonuj naprzemienne, 

p³ynne ruchy nogami w przód i w ty³, pomagaj¹c 

sobie rêkami na zmianê ci¹gn¹c i odpychaj¹c 

dr¹¿ki.

Liczba  u¿ytkowników: 1

Sposób æwiczenia: 

Orbitrek

Opis urz¹dzenia: 

Kompleksowe æwiczenie wzmacniaj¹ce miêœnie koñczyn dolnych, ramion, obrêczy barkowej 

oraz miêœnie grzbietu i miêœnie brzucha. Doskonale kszta³tuje sylwetkê oraz pomaga 

utrzymaæ prawid³ow¹ postawê cia³a.

KONDYCJA

SPRAWNOŒÆ
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Orbitrek

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  160 cm
Szerokoœæ:  125 cm
D³ugoœæ:  60 cm 

Strefa u¿ytkowania:  425 cm x 360 cm

Wysokoœæ swobodnego upadku: 20 cm

 

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Konstrukcja urz¹dzenia:
 
Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i gruboœci œcianki 3,6mm. 
Pozosta³e elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i gruboœci œcianki 3,2mm. 
Zakoñczenia rur zaúlepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gruboœci 3 mm. 

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrêcaniem, ³o¿yska zamkniête 
bezobs³ugowe. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane 
proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na warunki 
atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie przykrêcane do kotwy stalowej zamontowanej na sta³e w betonowych fundamentach.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06
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Typ æwiczeñ:  Aerobowe

Stopieñ trudnoœci: £atwe

Przeznaczenie:  Dla u¿ytkowników w wieku 

powy¿ej 14  lat i/lub 140 cm wzrostu,

 

Dopuszczalne obci¹¿enie urz¹dzenia:  120 kg

Liczba  u¿ytkowników: 1

Sposób æwiczenia: 

Usi¹dŸ na siode³ku, chwyæ rêkoma za uchwyty, 

Wyprostuj plecy. Wykonuj ruchy nóg jak na 

rowerze. 

Rowerek

Opis urz¹dzenia: 

Wzmacnia miêœnie koñczyny dolnej, g³ównie ud oraz miêœnie tu³owia, w tym równie¿ miêœnie

 brzucha. Poprawia funkcjonowanie uk³adu kr¹¿eniowo- oddechowego oraz kszta³tuje 

koordynacje ruchow¹. Wspomaga równie¿ redukcje nadmiernej tkanki t³uszczowej.

KONDYCJA

SPRAWNOŒÆ
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Rowerek

Wymiary urz¹dzenia: 

Wysokoœæ:  120 cm
Szerokoœæ:  60 cm
D³ugoœæ:     75 cm 

Strefa u¿ytkowania:  360 cm x 375 cm

Wysokoœæ swobodnego upadku: 20 cm

 

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Konstrukcja urz¹dzenia:
 
Konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i gruboœci œcianki 3,6mm. 
Pozosta³e elementy rurowe wykonane z rur stalowych ¨48,3 mm i gruboœci œcianki 3,2mm. 
Zakoñczenia rur zaœlepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o gruboœci 3 mm. 

Nakrêtki ko³pakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrêcaniem, ³o¿yska zamkniête 
bezobs³ugowe. 

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- œciernej a nastêpnie malowane 
proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ na warunki 
atmosferyczne i promienie UV.

.

Urz¹dzenie zgodne z norm¹ PN-EN 16630:2015-06

Urz¹dzenie przykrêcane do kotwy stalowej zamontowanej na sta³e w betonowych fundamentach


