
Zał. nr 1 do umowy 

Wykaz placów zabaw (wraz z urządzeniami) na terenie Gminy Pilchowice  

L.p
. 

Plac zabaw Powierzchnia 

w  m2 

Liczba urządzeń 
zabawowych 

Rodzaj urządzeń zabawowych 

1 Żernica 

ul. Szafranka 

1.800 8 1. huśtawka dwuosobowa  z  siedziskiem 
metalowo- drewnianym  na łańcuchach 
oraz siedziskiem plastikowym  na sznurach – 
rury metalowe 
2. huśtawka na sprężynie konik 
3. huśtawka na sprężynie rower 
4. huśtawka na sprężynie piesek 
5. karuzela 
6. huśtawka „ważka” 
7. ławka – 2 szt. 
8. zestaw zabawowy: 

-zjeżdżalnia – 2 szt. 
-daszki – 3 szt. 
- 6 elementów łańcuchowych sznur 

 tablica - „regulamin korzystania z placu 
zabaw” 

2. Kuźnia 

ul. Kasztanowa 

900 11 1. „podest” metalowo- drewniany: 
- 12 łańcuchów 
- φ10cm belki drewniane 
- 2 trapy 

2. zestaw zabawowy drewniany: 
- drabinka φ5cm 
- krata 
- wieża 
- zjeżdżalnia plastykowa 
- śruby, zaślepki 
- deski 5 cm 
- poręcz 
- kotwy metalowe 

3. karuzela z  obrotowa 4 osobowa 
4. huśtawki nowe – metal 

- siedzisko plastykowa 
- łańcuchy metalowe 

5. karuzela metalowa 
6.  huśtawka na sprężynie -krowa, 
7.  huśtawka na sprężynie kogut,  
8.  huśtawka na sprężynie koń 
9. ławki drewniano- metalowe - 3 szt. 
10. wieża φ10 cm trap i daszek φ10 cm 

- zjeżdżalnia metalowa 
11. piaskownica 
tablica- „regulamin korzystania z placu 
zabaw” 

3. Wilcza 

ul. Grzonki 

1.200 9 1.  karuzela metalowa 
2.  huśtawka na sprężynie -konik 
3.  huśtawka na sprężynie -piesek 
4.  huśtawka wahadłowa metalowa (waga), 
siedzisko drewniane 
5.  karuzela 4 krzesełkowa, metalowa, 
siedzisko drewniane 
6.  zestaw sprawnościowy:  



- ścianka metalowa, sznur zbrojony 
- pajęczyna z łańcucha 
- drążek metalowy z łańcuchem 
- drabinka metalowa z łańcucha i drewna 
-  ścianki boczne wspinaczkowe 

8.  piaskownica – opona 
9. drabinki metalowe 

4.  Stanica 

ul. Sportowa 

 

2.400 18 1. piaskownica z zadaszeniem 1,5x2,0 m z 
drewna 
2.  piaskownica domek 1,2x2,0m drewno 
3. piaskownica z zadaszeniem 1,5x2,0m 
drewno 
4. huśtawka na sprężynie – koniczynka 
5. huśtawka na sprężynie – konik 
6. huśtawka na sprężynie – piesek 
7.  Zestaw z piaskownicą  

   -  piaskownica 5,0x 4,0m  
  -  zjeżdżalnia plastik 

   - huśtawka metal z siedziskiem 
drewnianym na łańcuchu 

   - konstrukcja metalowa 
8. ścianka metalowa (drabinki)  
9.  ścianka metalowa dwustronna drabinka 

10.  poręcz drewniana φ10 okrągła – 2 szt. 
11.  huśtawka- metalowa,  bez atestu, siedziska 
drewniane 
12.  karuzela metalowa, zniszczona bez atestu, 
siedziska drewniane 
13.  ławka metalowa z siedziskiem 
drewnianym – 2 szt. 
14.  huśtawka bujak, metalowa z siedziskiem 
drewnianym 
15. huśtawka konstrukcja drewniana, siedzisko 
plastikowe na łańcuchach  
16.  ścianka wspinaczkowa 

- sznur zbrojony 
- pająk z łańcucha  
- drabinka z łańcucha + drewniane dwa 

stopnie 
17. huśtawka bujak metalowy z drewnianymi 
siedziskami (deska 2,5 cm grubości) 
18.  huśtawki konstrukcja metalowa 
dwie huśtawki na łańcuchach z siedziskami 
plastikowymi 

- dwie huśtawki z opon na łańcuchach 
 

5.  Leboszowice 

ul. Smolnicka 

1.200 12 1. Zestaw zabawowy drewniany 
- zjeżdżalnia plastikowa 
- poręcze drewniane 2,5 cm i 5 cm 
- trap – okrągłe bale 10 cm, drabinka z 

łańcuchem 
- poręcz 10x5 cm 
- trap 10 cmx10 cm 



- drabinka dwustronna drewniana 

- stopnie okrągłe φ7cm 
2. Zestaw huśtawek konstrukcji drewnianej 

- siedzisko plastikowe na łańcuchach 
3. huśtawka koniki wagowa drewno i plastik 
4. kosze drewniane 3 szt. 
5. huśtawka na sprężynie – konik 
6. huśtawka na sprężynie – ptak 
7. huśtawka na sprężynie – kogut 
8. wieża konstrukcja drewniana 

- zjeżdżalnia metal 

- trap drewniany półbelka φ 10 

- belka φ10 
9.  piaskownica drewniana 3x3 m  
10. karuzela metalowa stojąca okrągła 
11. karuzela metalowa z siedziskiem okrągła 
12. zestaw lokomotywa drewno z siedziskami 
drewnianymi 
 

 


