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Odpowiedz na zapytanie Radnego

Zapytanie Radnego Andrzeja Piekarskiego zgtoszone w dniu 29 stycznia 2020 roku 
przekazane przy pismie znak : DRM.0003.13.2020 z dnia 29.01.2020 r.

Tresc zapytania: (w zaiqczeniu) - dot. nawierzchni plocu zobow przy ulicy Jeziornej.

Tresc odpowiedzi:

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego uprzejmie informuj^, iz zgodnie z instrukcj^ 

montazu i konserwacji nawierzchni przerostowej, prace konserwacyjne polegajg na piel^gnacji 

trawy oraz na statej kontroli nawierzchni pod kqtem czystosci. W instrukcji wskazane jest koszenie 

trawy minimum raz w miesi^cu, natomiast na placach zabaw administrowanych przez ZDiUM 

odbywa si$ zgodnie z potrzebami. W 2019 roku w zwi^zku z susz^ koszenia byty przeprowadzane 

rzadziej.

Odnosnie kontroli czystosci nawierzchni amortyzujqcej informujQ, iz wykonywana jest ona dwa razy 

w tygodniu podczas kontroli regularnej, kiedy to oceniany jest stan techniczny urz^dzeh 

zabawowych oraz nawierzchni amortyzuj^cej. Dodatkowo firma wykonuj^ca codzienne prace 

porz$dkowe ma obowigzek zgiaszania zauwazonych nieprawidtowosci.

Ponadto informuj^, iz w okresie wiosennym planowane jest dosianie trawy, by poprawic jej stan po 

zesziorocznej suszy.

W zatgczeniu przesytam kserokopi^ karty technicznej oraz instrukcji montazu i konserwacji 

zamontowanej nawierzchni przerostowej na przedmiotowym placu zabaw.
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KARTA TECHNICZNA

PRZEZNACZENIE: Nawierzchnia Flexifall Grass przeznaczona jest na place zabaw.

TECHNOLOGIA: Nawierzchnia Fexifall Grass jest nawierzchnia jednowarstwowq. 
Nawierzchnia Flexifall Grass tworz^ maty gumowe, azurowe, przerostowe.

SPOSOB MONTAZU: Nawierzchnie Flexifall Grass uktada si§ r^cznie na placu 
zabaw. Maty azurowe rozkiada si§ na istniej^cej trawie. Na terenach, w miejscach 
w ktorych teren nie jest porosnipty traw^ nalezy przed przyst^pieniem do ukiadania 
nawierzchni roziozyc traw? z rolki lub wykonac trawnik z siewu. Poszczegolne maty 
t^czy si^ ze sob^ za pomoc^ specjalnych t^cznikow.

PODBUDOWA: Nawierzchnie Flexifall Grass nalezy uktadac na nawierzchni 
trawiastej. Ze wzgl^du na struktur^ mat azurowych, nie wymagane jest zastosowanie 
spadku nawierzchni.
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Sposob montazu nawierzchni Flexifall Grass zalezy od rodzaju podloza terenu . 
przeznaczonego pod montaz nawierzchni. W przypadku, gdy teren porosni^ty jest iNspt/ 
traw^ mozna przyst^pic bezposrednio do montazu nawierzchni. W przypadku, gdy a? 
na przeznaczonym terenie jest innego rodzaju nawierzchnia, w pierwszej kolejnoscsy/i^e^,^. 
nalezy wykonac prace agrotechniczne w celu zatozenia trawnika metod^ siewu lub 
roziozenia biowtokniny z nasionami traw.
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WARIANT I - MONTAZ DLA PODLOZA POROSNIETEGO TRAWA

ETAP I - SPRAWDZENIE GRUBOSCI WARSTWY ZIEMI
Pierwszy etap polega na sprawdzeniu grubosci warstwy ziemi. Wymaga si?, aby 
grubosc warstwy ziemi wynosita min. 10cm. W przypadku gdy, warstwa ziemi jest 
mniejsza nalezy przygotowac podloze jak dla montazu do innego podtoza.

ETAP II - WYZNACZENIE POLA NAWIERZCHNI
Drugi etap polega na wyznaczeniu granic nawierzchni bezpiecznej. W linii, gdzie ma 
si? kohczyc nawierzchnia bezpieczna mozna dodatkowo zamontowac kraw?zniki, 
obrzeza betonowe lub gumowe. Gorna kraw?dz kraw?znika musi znajdowac si? na 
rowni z mat? gumow?.

ETAP III- PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 
Nawierzchni? Flexifall uktada si? na trawie. Pod traw? musi znajdowac si? 10 cm 
warstwa ziemi. Przed przyst?pieniem do instalacji nawierzchni Flexifall Grass nalezy 
caty teren wykosic. W celu osi?gni?cia lepszego efektu wizualnego oraz uzyskania 
rownej plaszczyzny, zaleca si? dodatkowo roztozenie biowtokniny z nasionami traw.

ETAP IV - ROZLOZENIE MAT GUMOWYCH
Ostatni etap polega na roztozeniu mat gumowych. Maty wyst?puj? w wymiarach 
1mx1,5m. Od spodniej cz?sci mat posiadaj? specjalne wypustki zapewniaj?ce 
odptyw wody. Elementami sktadowymi s? t?czniki, kotki oraz maty gumowe. t?czniki 
sluz? do t?czenia poszczegolnych mat. Kotki uzywa si? do zakotwienia ostatnich mat 
gumowych znajduj?cych si? w granicy nawierzchni. W pierwszej kolejnosci nalezy
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przyst^pic do rozlozenia mat gumowych. Poszczegolne maty muszq do siebie 
przylegac. Tak utozone maty nalezy ze sob^ pot^czyc za pomoc^ specjalnych 
i^cznikow. W celu zapewnienia odpowiedniego pot^czenia mat nalezy stosowac 
jeden Reznik co cztery oezka maty. L^czenie mat nalezy przeprowadzic zgodnie z 
ponizsz^ ilustracj^.
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Maty znajduj^ce si^ na granicy terenu przeznaczonego na nawierzchni§ bezpieczn^, 
mozna docinac w celu formowania dowolnej linii granieznej. Ponizej znajduje si§ 
rysunek ilustruj^cy sposob montazu mat granicznych.

NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

SVSTEMOWA SZPILKA
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WARIANT II - MONTAZ DLA INNEGO RODZAJU PODLOZA

ETAP I - WYZNACZENIE POLA NAWIERZCHNI
Pierwszy etap polega na wyznaczeniu granic nawierzchni bezpiecznej. W linii gdzie 
ma si§ kohczyc nawierzchnia bezpieczna mozna dodatkowo zamontowac kraw^zniki 
lub obrzeza betonowe lub gumowe. Gorna kraw^dz kraw^znika musi znajdowac si^ 
na rowni z mat^ gumow^.

ETAP II - WYKONANIE PODBUDOWY
Dugi etap polega na wykonaniu 10cm warstwy podbudowy z ziemi. Na tak 
wykonanej podbudowie nalezy zasiac traw§. W tym celu mozna rowniez zastosowac 
specjalne maty z nasionami traw.

ETAP III - ROZLOZENIE MAT GUMOWYCH
Ostatni etap polega na rozlozeniu mat gumowych. Maty dost^pne 33 w wymiarach 
1mx1,5m. Od spodniej cz^sci mat posiadaj^ specjalne wypustki zapewniaj^ce 
odptyw wody. Elementami sktadowymi t^czniki, kotki oraz maty gumowe. L^czniki 
stuz^ do tqczenia poszczegolnych mat. Kotki uzywa si^ do zakotwienia ostatnich mat 
gumowych znajduj^cych si^ w granicy nawierzchni. W pierwszej kolejnosci nalezy 
przyst^pic do roztozenia mat gumowych. Poszczegolne maty musz^ do siebie 
przylegac. Tak utozone maty nalezy ze sob^ pot^czyc za pomoc^ specjalnych 
t^cznikow. W celu zapewnienia odpowiedniego pot^czenia mat, nalezy stosowac 
jeden Reznik co cztery oezka maty. L^czenie mat nalezy przeprowadzic zgodnie z 
ponizsz^ ilustracj^
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Maty znajduj^ce si§ na granicy terenu przeznaczonego na nawierzchni§ bezpieczn^ 
mozna docinac w celu formowania dowolnej linii granicznej. Ponizej znajduje si§ 
rysunek ilustruj^cy sposob montazu mat granicznych.

NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

SYSTEMOWA SZPILKA
co 12cm w?dtu> krow^dz< naderzcbni

FIScm

KONSERWACJA

Nawierzchnia FLEXIFALL Grass wymaga zabiegow konserwacyjnych. Ze wzgl$du 
na to, ze przez maty przerasta trawa, nalezy dokonywac zabiegow konserwacyjnych 
nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia trawiast^ nalezy skosic przynajmniej raz w 
miesi^cu. Niezb^dne s^ rowniez state kontrole nawierzchni pod kqtem czystosci. W 
szczegolnosci nalezy zwrocic uwag^ na obecnosc w nawierzchni wszelkich 
niebezpiecznych elementow np. szkta. Elementy takie nalezy bezzwtocznie usuwac z 
nawierzchni bezpiecznej.
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