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I) DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 
STARORZECZA I FRAGMENTU RZEKI MIENIA 

1. OPIS DYSPOZYCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

1.1. Cel opracowania dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej 

Na terenie gminy znajduje się kilka obszarów przeznaczonych do wypoczynku 
aktywnego mieszkańców, które rozlokowane są w kilku różnych lokalizacjach miejscowości. 
Dodatkowo, planowane jest utworzenie nowych miejsc wypoczynku dla mieszkańców. 
Większość z tych obszarów może zostać połączona ze sobą szlakiem turystycznym 
wykorzystując jeden z największych atutów miejscowości – rzekę Mienię i jej starorzecze. 
Pozwoliłoby to zespoić ze sobą tereny o różnym przeznaczeniu funkcjonujące obecnie 
samodzielnie. 

1.2. Proponowane wdrożenia w dyspozycji-funkcjonalno-przestrzennej 

Głównymi elementami dyspozycji są istniejące i planowane obszary wypoczynkowe 
dla mieszkańców gminy i turystów. Na elementy te składa się Gminny Park Centrum, 
centrum sportowe Advit wraz z jego planowaną rozbudową oraz niewielkie skwery 
uzupełniające program wypoczynkowy. Jeden z tych skwerów leżący przy Gminnym Parku 
Centrum posłuży do zagospodarowania fragmentu starorzecza rzeki Mienia, drugi leżący 
bezpośrednio nad rzeką Mienią stwarza szanse na wykorzystanie rzeki do celów 
rekreacyjnych. Omawiane obszary połączone są istniejącym układem komunikacyjnym  
w postaci ulicy Lubelskiej oraz Kościelnej, które są głównymi drogami w miejscowości. 
Całość jest niejako rozdzielona terenem prywatnym wschodzącym w skład barokowego 
założenia parkowo-pałacowego. Sam park przypałacowy rozdziela na dwie części 
starorzecze Rzeki Mienia, który to teren należy do Wód Polskich. Proponuje się wykorzystać 
obszar należący do Wód Polskich – działka o numerze ewidencyjnym 301/1 i stworzyć na jej 
obszarze, wzdłuż koryta starorzecza szlak turystyczny, który połączy oba planowane skwery 
przejściem wśród drzew bez konieczności wychodzenia na tereny przyuliczne. Sugeruje się 
w tym celu wytyczyć ścieżkę o nawierzchni ziemnej ulepszonej z kruszywa naturalnego  
o szerokości 150 cm. Wzdłuż ścieżki proponuje się ustawić ławki i kosze na śmieci oraz 
latarnie z monitoringiem. Przed stworzeniem szlaku należy wykonać opracowanie 
dendrologiczne tego terenu z gospodarką drzewostanem, przy czym sugeruje się aby  
w przypadku niewielkich kolizji drzew z możliwościami wytyczenia ścieżek zwężać miejscami 
ścieżki do szerokości 90 cm niż usuwać drzewa. W omawianym obszarze proponuje się 
wykonać dwie kładki pieszo-rowerowe – jedną nad korytem Mieni przy ulicy Kościelnej, 
drugą nad korytem starorzecza w ciągu ulicy Lubelskiej. Istniejące w tych miejscach mosty 
drogowe są wąskie, a piesi i rowerzyści korzystający z nich są szczególnie narażeni na 
nieprzewidziane zdarzenia drogowe. Dodatkowo, na planowanych skwerach proponuje się 
wykonanie kładek pieszych, które połączą obie strony rzeki i starorzecza.  
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II) OPIS DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA 
FRAGMENTU STARORZECZA RZEKI MIENIA 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu fragmentu 
starorzecza rzeki Mienia, by uatrakcyjnić wizualnie teren centrum Wiązowny oraz stworzyć 
nowe miejsce do wypoczynku i spacerowania.  

Zakres koncepcji obejmuje: 

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i dyspozycji funkcjonalno-
przestrzennej terenów gminnych w Wiązownie Gminnej wzdłuż fragmentu (CZĘŚCI DZ. NR 
EW. 301/1) starorzecza rzeki Mienia po obu stronach ul. Lubelskiej na odcinku od Gminnego 
Parku Centrum (dz. ew. 214) do granicy z działką nr ew. 310/11 i z dojściem do ul. 
Ogrodowej wraz z planowaniem przejścia przez starorzecze z działki nr ew. 214 Gminnego 
Parku Centrum na działkę nr ew. 216/16. 

2.2. Podstawa opracowania 

- umowa podpisana z Zamawiającym z dnia 19.11.2021, 

- mapa ewidencyjna dostępna w serwisie Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej: 
https://mapy.geoportal.gov.pl – dostęp 25.11.2021 r. 

- informacje o ścieżkach rowerowych i szlakach turystycznych dostępne na gminnym portalu 
tuwiazowna.pl – dostęp 25.11.2021 r. 

- wizja lokalna w listopadzie 2021 

2.3. Lokalizacja i charakterystyka terenu opracowania 

Teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie Wiązowna Gminna wzdłuż 
starorzecza rzeki Mienia (części dz. nr ew. 301/1) po obu stronach ul. Lubelskiej na odcinku 
od Gminnego Parku Centrum (dz. ew. 214) do granicy z działką nr ew. 310/11 

2.4. Bilans powierzchni na terenie opracowania 

lp. nazwa jednostka ilość 

1 OBSZAR OPRACOWANIA (działki nr 197, 216/19, 
216/23 oraz cześć działek 200/3, 200/5, 214, 301/1) 

m2 13045 

2 
STREFA KOMUNIKACYJNA (POWIERZCHNIA 
NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH ULEPSZONYCH Z 
KRUSZYWA NATURALNEGO) 

m2 1201 

3 
STREFA OCHRONNA POMNIKA PRZYRODY – 
OGRODZONA (CAŁKOWITA) 

m2 675 
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lp. nazwa jednostka ilość 

4 
POWIERZCHNIA OGRODU DESZCZOWEGO 

m2 1958 

5 
POWIERZCHNIA NASADZEŃ 

m2 4368 

6 
POWIERZCHNIA TRAWIASTA 

m2 865 

7 
POWIERZCHNIA DRZEWOSTANU ISTNIEJACEGO 
DO ZINWENTARYZOWANIA  
I OPRACOWANIA DENDROLOGICZNEGO 

m2 6210 
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3. OPIS PROJEKTU I WYKAZ MATERIAŁÓW 

3.1. Bieżące zagospodarowanie starorzecza rzeki Mienia  

3.1.1. Istniejąca roślinność  

Na terenie opracowania znajduje się dojrzały drzewostan o charakterze łęgowym 
składający się z wierzb białych (Salix alba), olszy czarnej (Alnus glutinosa), klonów 
pospolitych (Acer platanoides), topoli (Populus) oraz dębów (Quercus). Pod dojrzałym 
drzewostanem licznie rozwija się samosiew wyżej wymienionych gatunków oraz krzewy takie 
jak trzmielina pospolita (Euonymus alatus). Stan zdrowotny drzew jest zróżnicowany, przed 
przystąpieniem do realizacji założeń niniejszej koncepcji należy wykonać szczegółową 
inwentaryzacje drzewostanu wraz z projektem gospodarki. Zaleca się zachowanie jak 
największej liczby dużych drzew, z wykonaniem ewentualnej adaptacji projektu 
zagospodarowania do wskazań planu gospodarki drzewostanem.  

Na szczególną uwagę zasługuje dąb będący pomnikiem przyrody znajdujący się  
w zachodniej części terenu opracowania. Zaleca się wokół niego stworzyć strefę ochronna  
o promieniu 15 metrów, w której dopuszcza się jedynie czyszczenie terenu z podrostów 
młodych drzew.  

2.2.2. Inne elementy zagospodarowania  

Wschodnia część terenu opracowania przebiega częściowo przez Gminny Park 
Centrum gdzie znajduje się ścieżka edukacyjna. Część elementów składających się na tę 
ścieżkę znajduje się na terenie opracowania. Istniejące tablice edukacyjne należy zachować, 
a rabaty na których znajdują się opisane na tablicach rośliny wyeksponować lub rozbudować 
o nowe nasadzenia opisanego gatunku roślin. 

 Przy gminnym targowisku znajdują się ławki wypoczynkowe bez oparć o betonowych 
podstawach, które są w swojej formie wyjątkiem na obszarze miejscowości. Proponuje się 
usunąć te elementy małej architektury i wymienić je na elementy bardziej spójne z panującą 
na terenie gminy stylistyką obiektów małej architektury. Dodatkowo, znajdują się tutaj stojaki 
na rowery, które należy zachować i zaadaptować.  

3.2. Koncepcja zagospodarowania starorzecza rzeki Mienia 

Głównym elementem obszaru opracowania jest starorzecze Mieni oraz fragmenty 
działek gminnych przylegające do dawnego koryta rzeki. Podstawowym problemem 
poszczególnych fragmentów tego obszaru jest ich izolacja od siebie nawzajem, wynikająca  
z przebiegu koryta starorzecza oraz przebiegu drogi wojewódzkiej: ulicy Lubelskiej. Dla 
scalenia tych obszarów proponuje się wykonać trzy kładki piesze prowadzące przez koryto 
starorzecza. Dwie z nich znajdują się we wschodniej części opracowania i łączą teren 
Gminnego Parku Centrum z południowym brzegiem koryta starej Mieni oraz z ulicą 
Kościelną dzięki planowanemu przejściu obok dawnego komisariatu policji (działka nr ew. 
216/16). Trzecia kładka zlokalizowana została w zachodniej części opracowania gdzie łączy 
obszar przy ulicy Leśnej z terenem przy ulicy Ogrodowej. Dodatkowo w centralnej części 
opracowania wzdłuż ulicy Lubelskiej proponuje się wykonać kładkę pieszo-rowerową, która 
ma przejąć ruch pieszy i rowerowy z istniejącego mostu drogowego. Sam most drogowy w 
ciągu ulicy Lubelskiej proponuje się obłożyć mozaiką kamienną lub otynkować. Wszystkie 
opisane powyżej kładki przed realizacją wymagają osobnego, specjalistycznego 
opracowania.  
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Rysunek 1. Przykład mostu o częściowo kamiennej konstrukcji 
(https://www.labiryntarium.pl/polska/warminskomazurskie/2392-kanal-elblaski.html). 

Drugim problemem dotykającym obszar opracowania jest stan utrzymania koryta 
starorzecza Mieni. W okresach suchych koryto jest pozbawione wody, napełnia się tylko 
okresowo po opadach deszczu oraz po zimowych roztopach, kiedy to do koryta 
odprowadzana jest woda z odwodnienia pobliskich terenów. W połączeniu z porastającymi 
brzegi drzewami oraz krzewami zacieniającymi koryto dno starorzecza pokrywa się warstwą 
gnijących liści i gałęzi. Podstawowym zaleceniem dla tego obiektu jest jego uprzątnięcie oraz 
odmulenie. Następnie zaleca się wyprofilować i umocnić dno oraz brzegi koryta starorzecza. 
W tym celu można wykonać narzut kamienny lub faszynowanie brzegów koryta starej rzeki.  

 

Rysunek 2. Przykład umocnienia brzegu rzeki za pomocą narzutu kamiennego. 
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W północno-zachodniej części terenu opracowania planuje się stacje rowerową 
wyposażoną w altanę wypoczynkową ze stołami i ławkami, stojakami na rowery oraz stacją 
naprawczą dla rowerów.  

W zachodniej części terenu opracowania zaplanowano stworzyć strefę 
wypoczynkową opartą na naturalnym ukształtowaniu terenu. W strefie tej planuje się 
umieścić ławki parkowe, ławki typu „okrągłego” pozwalające na spotykanie się grup osób  
a całość zamknąć w bogatych nasadzeniach ozdobnych. 

Wszystkie strefy połączone są układem komunikacyjnym w postaci ścieżek  
o nawierzchniach mineralnych przy których zlokalizowano ławki wypoczynkowe.  

 

3.3. Nasadzenia 

Nasadzenia na terenie skweru podzielone zostały na cztery rodzaje. Wszystkie 
nasadzenia sugeruje się wykonać w macie ogrodniczej a jako materiał wykańczający 
zastosować ściółkę z przekompostowanej kory drzew iglastych. 

Pierwszy z nich to nasadzenia z wysokich krzewów, które mają za zadanie stworzyć 
zielone ramy izolujące przestrzeń zieleńca od ulicy i sąsiednich zabudowań oraz stworzyć 
wnętrze parkowe. W tym celu poleca się zastosować takie gatunki wraz z ich odmianami jak: 
cis pospolity (Taxus baccata), dereń (Cornus), trzmielina pospolita (Euonymus europeus), 
forsycja pośrednia (Forsythia intermedia), fortergilla pośrednia (Forthergilla xintermedia), 
jaśminowiec (Philadelphus), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), wierzba 
całolistna (Salix integra), wierzba purpurowa (Salix purpurea) oraz krzewuszkę (Weigela).  
Jako alternatywę dla obkładania istniejącego mostu drogowego w ciągu ulicy Lubelskiej 
mozaiką kamienną proponuje się wykonać formę zielonej ściany z pnączy i pokryć nimi ten 
obiekt. W tym celu proponuje się wykorzystać bluszcz pospolity (Hederea helix) lub 
winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) – oba gatunki są pnączami 
samoczepnymi i nie wymagają budowy specjalnych podpór.  

 

Rysunek 3. Przykład mostu pokrytego bluszczem pospolitym 
(https://zielonyfront.pl/bluszcz_pospolity/). 



9 

 

 Drugi typ nasadzeń to najbardziej dekoracyjne rośliny, które mają zdobić 
poszczególne przestrzenie skweru. Zaleca się aby wykonane zostały ze stosunkowo niskich 
gatunków, rozplanowanych kaskadowo w kierunku nawierzchni. Polecane gatunki to: 
jałowiec (Juniperus), sosna kosodrzewina (Pinus mugo), berberys Thunberga (Berberis 
Thunbergii), hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata), perowskia (Perovskia), róże 
okrywowe (Rosea), tawuła (Spirea).  

 

Rysunek 4. Przykład kaskadowego nasadzenia roślin ozdobnych 
(https://theplanthunter.com.au/artdesign/designer-profile-andrea-cochran/). 

Trzeci rodzaj nasadzeń to naturalistyczne założenie z bylin i traw ozdobnych 
ulokowane w zachodniej części terenu opracowania w oparciu o tamtejszą rzeźbę terenu. 
Sugeruje się aby składało się ono z grup bylin i traw ozdobnych. Proponowane gatunki do 
wykorzystania w tym obszarze to: wiązówka (Filipendula), bodziszek (Geranium), kuklik 
(Geum), liliowiec (Hemerocalis), rudbekia (Rudbeckia) funkia (Hosta), języczka (Ligularia), 
krwawnica (Lythrum), trzykrotka (Tradescentia), miskant (Miscanthus), trzcinnik 
(Calamagrostis), rozplenica (Pennisetum).  
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Rysunek 5. Przykładowa rabata bylinowa w stylu naturalistycznym (https://oudolf.com/garden/hauser-
and-wirth). 

Ostatni rodzaj nasadzeń to rośliny okrywowe ulokowane na skarpach. Ich zadaniem 
będzie umocnienie brzegów koryta Mieni oraz zaakcentowanie wizualne ukształtowania 
terenu. W tym celu proponuje się wykorzystać), śnieguliczkę Chenaulta (Symphoricarpos 
chenaultii), irgę (Cotoneaster) w płożących odmianach, bluszcz pospolity (Hedera helix), 
derenia rozłogowego (Cornus sericea) w odmianach karłowych, trzmielina Fortune’a 
(Euonymus fortinei). 

 

Rysunek 6. śnieguliczka Chenaulta jako przykład uniwersalnej rośliny okrywowej na wszystkie 
stanowiska (https://www.medianauka.pl/snieguliczka-chenaulta). 
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3.4. Nawierzchnie 

3.4.1. Nawierzchnie gruntowe ulepszone z kruszywa naturalnego  

Jako materiał na nawierzchnie ścieżek oraz pod małą architekturą proponuje się 
zastosować mineralną mieszankę kruszyw o frakcji 0-8 mm. Mieszankę taką należy ułożyć 
na podbudowie z tłucznia o grubości warstwy dostosowanej do lokalnych warunków 
gruntowych. Jako obrzeże nawierzchni proponuje się zastosować obrzeża stalowe lub 
obrzeża typu eko-bord MAX. 

Poza nawierzchniami ścieżek w koncepcji, przy ulicy Leśnej, zaproponowano 
wykonanie kilku miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Nawierzchnie tych 
stanowisk proponuje się wykonać z tej samej mieszanki mineralnej z kruszywa o frakcji 0-8 
mm. Jednakże ze względu na różnice w użytkowaniu tych nawierzchni należy ją wzmocnić  
poprzez dostosowanie grubości warstw podbudowy do potrzeb nośności wprowadzanego 
ruchu samochodowego. Do wydzielenia tej nawierzchni proponuje się zastosować 
krawężniki betonowe lub kamienne, wyniesione o około 10 cm ponad poziom nawierzchni.  

 

 

Rysunek 7. Obrzeże rabat ze stali typu Corten. 

 

Rysunek 8. Obrzeże rabat typu EKOBORD. 
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3.5. Mała architektura 

3.5.1. Altana wypoczynkowa/stacja rowerowa 

W północno-zachodniej części opracowania proponuje się ulokować altanę 
wypoczynkową o powierzchni do 35 m2. Obiekt ten ma pełnić rolę stacji postojowej dla 
rowerzystów korzystających z gminnych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.  

 

Rysunek 9. Przykład nowoczesnej altany jako propozycja zaplecza dla rowerzystów 
(https://dotare.pl/blog/architektura-miejska-blog/wiaty-ochronne-i-zadaszenia-wielofunkcyjnosc-i-

bezpieczenstwo). 

3.5.2. Ławki parkowe – 9 szt. 

Jednym z podstawowych elementów małej architektury w przestrzeni miejskiej są 
ławki, które w dobrze zorganizowanej przestrzeni stanowią znaczące ułatwienie  
w przemieszczaniu się (zwłaszcza dla osób starszych), jednocześnie mogą stanowić 
element spajający różne przestrzenie publiczne. Z tego powodu zaleca się wprowadzić na 
terenie gminy ujednolicone formy oraz kolorystykę tak podstawowych elementów małej 
architektury. Na podstawie obserwacji kolorystyki stosowanej na terenie gminy proponuje się 
zastosować ławki o konstrukcji stalowej, w kolorze czarnym i siedzisku z drewna w kolorach 
jasnobrązowych np. dąb lub modrzew. Co istotne zaleca się aby wybrany model ławki można 
było zastosować zarówno w konfiguracji samego siedziska, siedziska z oparciem jak  
i siedziska z oparciem i podłokietnikami. Ten ostatni element jest szczególnie ważny dla 
osób starszych, które czasami potrzebują się podeprzeć przy wstawaniu z ławki.  



13 

 

Na terenie skweru zaplanowano umieszczenie 9 ławek parkowych (nie licząc 
wyposażenia wiaty wypoczynkowej).  

 

Rysunek 10. Przykładowa ławka modułowa, model Preva Urbana firmy mmcite. 

3.5.3. Ławki okrągłe – 3 szt. 

W zachodniej części opracowania poza klasycznymi ławkami proponuje się umieścić 
kilka okrągłych ławek, umożliwiających korzystanie z nich kilkuosobowym grupom 
mieszkańców.  

 

Rysunek 11. Ławki okrągłe model Lago firmy mmcite (mmcite.com) ustawione na nawierzchni 
mineralnej. 
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3.5.4. Kosze na śmieci – 9 szt. 

Obok ławek, kosze na śmieci są drugim podstawowym elementem małej architektury 
w przestrzeni publicznej. Na terenie skweru zaleca się ustawić kosze z możliwością 
segregowania odpadów na co najmniej 4 kategorie – zmieszane, papier, szkło i tworzywa 
sztuczne z metalami. Konstrukcja koszy powinna zabezpieczać zawartość przed opadami 
atmosferycznymi, dodatkowo warto byłoby rozważyć konstrukcje koszy, która będzie 
uniemożliwiać wyciąganie odpadów przez zwierzęta (zwłaszcza przez ptaki). Zaleca się aby 
konstrukcja koszy była stalowa w kolorze czarnym z drewnianymi elementami nawiązującymi 
do ławek parkowych.  

  

Rysunek 12. Przykładowe kosze na śmieci o konstrukcji stalowej z drewnianymi elementami, zakryte 
daszkiem zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi. Do wyboru jedno i wielokomorowe 

rozwiązania. Przykładowy kosz to model Pavo 03.063 firmy ZANO. 

3.5.5. Stojaki rowerowe – 4 szt. 

W strefie rekreacyjnej na zejściu z kładki przez Mienie zaplanowano umieszczenie 
kilku stojaków na rowery. Stojaki te tak jak wszystkie inne elementy małej architektury 
powinny być spójne wizualnie, z tego powodu zaleca się produkty stalowe w kolorze 
czarnym. W miarę możliwości mogą one być urozmaicone drewnianymi dodatkami. Stojaki 
należy umocować na punktowych fundamentach z betonu. 

 

Rysunek 13. Stojak rowerowy model Soft firmy ZANO. 
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3.5.6. Stoliki szachowe – 2 szt. 

Na terenie opracowania przy gminnym targowisku proponuje się obok ławek 
parkowych ustawić dwa stoliki szachowe przeznaczone dla odpoczynku i rozrywki 
mieszkańców. 

 

Rysunek 14. Przykładowy stolik szachowy parkowy (fulco.pl). 

3.5.7. Tablice informacyjne – 5 szt. 

Obok wszystkich wejść na teren skweru zaprojektowano tablice informacyjne, na 
który powinny się znaleźć informacje o regulaminie tego obiektu oraz zasadach 
bezpieczeństwa. W szczególności należy tu uwzględnić regulamin korzystania z urządzeń 
zabawowych oraz informacje o ewentualnym zagrożeniu w korzystaniu z rzeki jako 
kąpieliska.  Tablice należy umocować na punktowych fundamentach z betonu.  

 

Rysunek 15. Tablica informacyjna firmy Lars Laj. 
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3.5.8. Barierki ochronne 3 szt. 

W miejscu planowanego postoju dla rowerzystów projektowana ścieżka łączy się 
bezpośrednio z ulica Leśną, na której nie ma chodnika. Ze względów bezpieczeństwa 
proponuje się na jej końcu ustawić barierki ochronne typu U-11a zabezpieczające przed 
ewentualnym wybiegnięciem użytkowników skweru na ulicę.  

 

Rysunek 16. Przykładowa bariera drogowa typu U-11a. 

3.5.9. Balustrady ochronne 177 mb 

Dookoła istniejącego zabytku przyrody – dębu proponuje się utworzyć strefę 
ochronną dla zabezpieczenia tego tworu przyrody. Ze względów praktycznych strefa 
ochronna powinna mieć 15 metrów promienia dookoła pnia. Dla oznaczenia tego obszaru  
i jego dodatkowego zabezpieczenia proponuje się zamontować we wskazanym obszarze 
niską balustradę ochronną (93 mb) montowaną na punktowych fundamentach. 

 

Rysunek 17. Przykładowa balustrada ochronna model ogrodzenie 20-25-05 firmy Puczyński. 
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Dodatkowe balustrady (85 mb) zaplanowano jako zabezpieczenie projektowanych 
ścieżek przebiegających bezpośrednio przy skarpach koryta starorzecza rzeki Mienia. Jedno 
takie miejsce jest w południowej części opracowania przy ul. Lubelskiej, drugie znajduje się 
przy północnej granicy działki nr ew. 200/5. Ze względów bezpieczeństwa balustrady te 
muszą mieć minimum 1,2 m wysokości od poziomu nawierzchni. Przy realizacji kładek 
pieszych i balustrad należy dostosować styl i materiały obu elementów do siebie. 

 

Rysunek 18. Przykładowa barierka ochronna model ogrodzenie 19-31-02 firmy Puczyński. 
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4. Elementy do szczegółowego opracowania 

W koncepcji zagospodarowania starorzecza rzeki Mieni umieszczono kilka 
elementów do szczegółowego zaprojektowania według odrębnego opracowania.  

4.1. Kładka pieszo-rowerowa 

W centralnej części opracowania w ciągu ulicy Lubelskiej znajduje się most drogowy 
nad korytem starorzecza Mieni. Ze względu na niewielką szerokość tego obiektu poruszanie 
się po nim pieszych oraz rowerzystów jest utrudnione, w związku z czym proponuje się 
wykonać obok niego samodzielną kładkę pieszo-rowerową. 

4.2. Kładki piesze 

Poza kładką pieszo-rowerową na terenie opracowania proponuje się zbudować trzy 
niewielkie kładki piesze łączące brzegi starorzecza, które pozwolą na swobodne korzystanie 
z terenów gminnych po obu stronach. Proponuje się, aby kładki były wykonane z drewna,  
z lekkimi balustradami zabezpieczającymi przed spadnięciem z przejścia.  

 

Rysunek 19. Przykład lekkich kładek pieszych połączonych z ścieżkami o nawierzchni mineralnej. 
(holzbau.pl)
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4.3. Ogród deszczowy i progi spiętrzające wodę 

Dla szczególnego podkreślenia reprezentacyjności starorzecza Mieni proponuje się 
wykonać w jego obrębie ogród deszczowy w formie zbiornika infiltracyjno-retencyjnego.  
W tym celu sugeruje się budowę w zachodniej oraz wschodniej części terenu opracowania 
progów spiętrzających wodę oraz częściowe uszczelnienie dna starorzecza, tak aby na 
wskazanym odcinku można było utrzymać poziom wody o głębokości min. 1 m. Brzegi niecki 
infiltracyjnej zaleca się obsadzić roślinnością filtrującą wodę oraz umocnić narzutem 
kamiennym. Niewielki nadmiar wody po opadach powinien być rozsączony do gruntu w 
strefie infiltracyjnej zbiornika. W przypadku wystąpienia nadmiaru wody wykraczającego 
poza możliwości zbiornika woda będzie przepływała przez zachodni próg spiętrzający 
zgodnie z dotychczasowym kierunkiem spływu. 

 

Rysunek 20. Przykładowy przyuliczny ogród deszczowy 
(http://www.solaripedia.com/13/367/4927/seattle_sea_street_9.html). 
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Rysunek 21. Przykładowy próg spiętrzający wodę i koryto rzeki umocnione kamiennym brukiem. 
(https://zwrot.cz/2019/06/spacery-ze-zwrotem-prog-wodny-na-ropiczance/)  

 

Rysunek 22. Przykład wykorzystania niewielkiego cieku wodnego na potrzeby eko-rozwoju 
(https://landezine.com/bottiere-chenaie-eco-district-by-atelier-des-paysages-bruel-delmar/). 
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4.4. Oświetlenie 

W projekcie zagospodarowania skweru umieszczono schemat sugerowanego 
rozmieszczenia punktów świetlnych oraz ich rodzaje. Głównym elementem w tym zakresie 
jest układ latarni parkowych mających oświetlić całość założenia oraz zapewnić 
bezpieczeństwo po zmroku. Dodatkowo proponuje się wprowadzić kilka reflektorów 
wpuszczanych w grunt, które będą miały za zadanie podświetlić planowane kładki nad 
korytem starorzecza rzeki Mieni oraz pomnik przyrody znajdujący się na terenie 
opracowania. 

4.4.1. Latarnie parkowe – 25 szt.  

 

Rysunek 23. Oprawa parkowa PROMENAD Indirect LED 45W 70lm/W IP66 
Proponuje się umieścić je na słupach o wysokości 4 metrów. 

 

4.4.2. Reflektory wpuszczane w grunt, kierunkowe  – 10 szt. 

 

Rysunek 24. Lampa wpuszczana w grunt o regulowanym kącie światła LEDS-C4 GEA COB LED 23W 
IP67 
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4.4.3. Reflektory kierunkowe przy pomniku przyrody – 2 szt. 

Ze względu na strefę ochronną wokół pomnika przyrody do jego podświetlenia zaleca 
się zastosować reflektor o większej regulacji kąta świecenia niż ma to miejsce w oprawach 
wpuszczanych w grunt u umieścić je na skraju wspomnianej stref. Przy wykonywaniu 
instalacji wszystkie wykopy należy przeprowadzić poza strefą ochronna oraz zabrania się 
niszczyć korzenie drzewa grubsze niż 1,5 cm średnicy wychodzące poza omawianą strefę. 

 

Rysunek 25. Reflektor kierunkowy mocowany do punktowego fundamentu, model Flood SMD 50-80W 
3000K. Moc reflektora należy dostosować do wysokości oświetlanego obiektu. 
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SPIS RYSUNKÓW 

LP. NAZWA RYSUNKU SKALA 

01 
DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 
STARORZECZA I FRAGMENTU RZEKI MIENIA W 
MIEJSCOWOŚCI WIĄZOWNA 

1:5000 

02 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU 
STARORZECZA RZEKI MIENIA 

1:500 

 


