
 

Najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące założeń Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

EDYCJA 2018, zwanego dalej Programem 

Pytania dotyczące urządzeń w Otwartych Strefach Aktywności: 

 

1. Co oznacza zapis, dotyczący wymogu 6 różnych urządzeń - jak interpretować ilość urządzeń? 

Czy np. urządzenie siłowni składające się z pylonu (głównej konstrukcji), które po obydwu 

stronach ma przyrządy do ćwiczeń, traktowane będzie jako jedno urządzenie siłowe z 2 

funkcjami czy jako dwa odrębne urządzenia? 

 

Odp.: Urządzenie montowane na jednej podstawie, liczone będzie jako jedno urządzenie bez 

względu na to, czy umożliwia jednoczesne ćwiczenie dwóm osobom. Siłownia realizowana w 

ramach Programu OSA, musi być wyposażona w 6 różnych urządzeń do ćwiczeń. 

 

2. Urządzenia do gier edukacyjnych – czy 1 stół z planszą do gier edukacyjnych (szachy, 

warcaby) wystarczy ? 

 

Odp.: Zgodnie z Programem w strefie relaksu mają znajdować się m.in. urządzenia do gier 

edukacyjnych. Stąd też w strefie relaksu powinny być zamontowane minimum 2 urządzenia 

do gier edukacyjnych. 

 

3. Czy Strefa Aktywności ma nie posiadać barier architektonicznych - być dostępna dla osób 

niepełnosprawnych, czy urządzenia siłowe mają być też dla nich przewidziane? 

 

Odp.: Obiekty użyteczności publicznej (takimi obiektami są obiekty OSA), co do zasady muszą 

być realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach prawa 

budowlanego, które wskazują na konieczność projektowania i budowania obiektów w sposób 

zapewniający niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przy realizacji Otwartych Stref 

Aktywności to Wnioskodawca decyduje czy zasadne jest montowanie, i w jakiej ilości, 

urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 

4. Jakie urządzenia na placu zabaw mają charakter sprawnościowy? 

 

Odp.: Urządzenia o charakterze sprawnościowym to urządzenia sprzyjające rozwijaniu siły, 

zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi (koordynacji). Piaskownica nie jest uznawana 

za urządzenie sprawnościowe. 

 

5. Czy urządzenia mogą zostać wykonane z dowolnego materiału, np. drewna? 

 

Odp.: Materiał, z którego wykonane zostaną urządzenia jest dowolny, ale musi być 

dopuszczony do użytkowania i spełniać odpowiednie normy, a także posiadać odpowiednie 

certyfikaty, jeśli są wymagane. 

 

6. Czy kolorystyka jest dowolna? 



 

Odp.: Kolorystyka obiektów jest dowolna, jednak konieczne będzie zamieszczenie 

odpowiedniej tablicy informacyjnej, wskazującej, że obiekt powstał w ramach Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 

 

7. Zaleca się, aby instalowane urządzenia sportowe były dostępne dla osób niepełnosprawnych 

oraz aby przy Otwartych Strefach Aktywności instalować stojaki lub wiaty rowerowe. Czy 

powyższy zapis oznacza, że urządzenia placu zabaw oraz urządzenia siłowni plenerowej mają 

być urządzeniami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, to czy wszystkie, 

czy wystarczy np. jedno takie urządzenie? 

 

Odp.: W przypadku takich potrzeb lokalnych, urządzenia powinny być przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych. Liczba urządzeń dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, jest 

ustalana wg własnych potrzeb przez Wnioskodawcę.  

 

8. Czy można doposażyć istniejącą siłownię? Np. istnieją już 3 urządzenia siłowni, a 

wnioskodawca chce domontować 3 kolejne? 

 

Odp.: Zasady Programu nie przewidują możliwości doposażania istniejącej siłowni. 

Przewidziany do realizacji w ramach Programu wariant podstawowy, może być lokalizowany 

w obrębie istniejącej siłowni, jednak musi zostać zrealizowany kompleksowo, tj. musi 

powstać siłownia z 6 nowymi, różnymi urządzeniami wraz ze strefą relaksu.  

 

9. Czy w ramach siłowni można montować urządzenia do kalisteniki? 

 

Odp.: Zgodnie z Programem, dofinansowaniu podlegają elementy siłowni plenerowej. 

Wnioskodawca może przewidzieć dodatkowo wykonanie urządzeń do kalisteniki czy street 

workout’u, niemniej nie będą one zaliczone jako urządzenia siłowni plenerowej i nie będą 

podlegać dofinansowaniu. 

 

Pytania dotyczące stosowania odpowiednich nawierzchni w Otwartych Strefach Aktywności: 

 

10. Pod urządzeniami siłowni nie ma konieczności stosowania nawierzchni bezpiecznej – nie 

wyznacza się wysokości upadkowej i można te urządzenia montować na nawierzchni 

trawiastej, betonowej, żwirowej itp. Czy taka nawierzchnia jest do przyjęcia w przypadku 

realizacji siłowni plenerowej w wariancie podstawowym? Szczególnie chodzi o możliwość 

zastosowania kostki brukowej betonowej. 

 

Odp.: Bezpieczne nawierzchnie w strefie siłowni to: piasek, trawa, czy nawierzchnia 

syntetyczna. Kostka brukowa betonowa nie powinna być montowana w strefie siłowni. 

 

11. Czy strefa relaksu ze stołem do "ping ponga" może mieć nawierzchnię z kostki brukowej? 

 

Odp.: W ramach strefy relaksu możliwe jest zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej, jednakże inwestor może rozważyć zastosowanie nawierzchni mniej urazogennych 



(innych niż piasek czy trawa). Zastosowane nawierzchnie powinny umożliwiać bezpieczne 

poruszenie się osobom na wózkach inwalidzkich. 

 

Pytania dotyczące ogrodzenia Otwartych Strefach Aktywności: 

12. Czy są jakieś wymogi odnośnie do ogrodzenia? 

 

Odp.: Ogrodzenie placu zabaw powinno być bezpieczne dla dzieci. 

 

13. W wariancie podstawowym obiektu OSA, nie ma wzmianki o ogrodzeniu. Czy jest obowiązek 

jego zaprojektowania, czy nie? 

 

Odp.: Ogrodzenie jest wymagane tylko dla placu zabaw, będącego elementem wariantu 

rozszerzonego. 

 

14. Czy w wariancie rozszerzonym ogrodzony ma być cały obiekt, czy tylko plac zabaw  

o charakterze sprawnościowym? 

 

Odp.: Ogrodzenie jest wymagane tylko dla placu zabaw. 

 

15. Czy została określona wysokość ogrodzenia? 

 

Odp.: Ogrodzenie powinno zostać zaprojektowane wg potrzeb i powinno być bezpieczne dla 

dzieci. 

 

Pytania dotyczące lokalizacji Otwartych Stref Aktywności: 

16. Czy można umiejscowić obiekt OSA przy szkole? 

Odp.: Obiekt OSA można umiejscowić przy szkole, jednak należy zapewnić jego 

ogólnodostępność zarówno w trakcie trwania zajęć lekcyjnych jak i poza nimi. 

 

17. Czy istnieją dodatkowe przepisy mówiące o tym, w jakiej odległości od budynków 

mieszkalnych może zostać umiejscowiony obiekt OSA, czy należy posługiwać się w tej materii 

przepisami prawa budowlanego?  

 

Odp.: Przy ustalaniu minimalnej odległości obiektu OSA od budynków mieszkalnych, należy 

oprzeć się na przepisach prawa budowlanego. 

 

18. Czy można zlokalizować obiekt OSA na osiedlu zamkniętym? 

 

Odp.: Obiekty OSA powinny być ogólnodostępne, należy zapewnić możliwość swobodnego 

korzystania z nich wszystkim zainteresowanym osobom, nie tylko mieszkańcom zamkniętego 

osiedla. 

 

Ogólne pytania dotyczące Otwartych Strefach Aktywności: 

19. Jakie będą kryteria oceny wniosków? 

 



Odp.: Kryteria oceny wniosków będą bazować na wskaźniku dochodów podatkowych w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (wskaźniki G). 

 

20. Czy są jakieś wytyczne jeśli chodzi o nasadzenia? 

 

Odp.: Zagospodarowanie zieleni powinno powstać w dostosowaniu do własnych potrzeb. 

 


