
NAZWA 
OPRACOWANIA 

KONCEPCJA 
ZAGOSPODAROWANIA I DYSPOZYCJI 

FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ TERENU 
DZIAŁKI NR EW. 5 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM 

WIĄZOWNA KOŚCIELNA 
PRZY ULICY KOŚCIELNEJ W GMINIE WIĄZOWNA 

NAZWA ZADANIA 
Zagospodarowanie działki nr ew. 5 przy ul. Kościelnej  

(Wspólnota wiejska w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna) 

ADRES ZADANIA 
05-462 Wiązowna ul. Kościelna 

działka nr ew. 5 w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna  

ZAMAWIAJĄCY GMINA WIĄZOWNA UL. LUBELSKA 59 

05-462 WIĄZOWNA 

  

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 

Wirtuozi Zieleni Sp. z o.o. 

ul. Dłuska 69, 05-462 Duchnów 

tel.: (+48) 500 545 287, 502 978 620 

e-mail: biuro@wirtuozizieleni.pl 

 

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

 

 

mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Piotrkowicz 

 

mgr inż. arch. kraj. Mariusz Rosiak 

 

 

 

 

 

Duchnów, grudzień 2021 r. 

 



1 

 

Zawartość opracowania: 

I) DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA STARORZECZA I FRAGMENTU 
RZEKI MIENIA ...................................................................................................................... 3 

1. OPIS DYSPOZYCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ ......................................... 3 

1.1. Cel opracowania dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej ......................................... 3 

1.2. Proponowane wdrożenia w dyspozycji-funkcjonalno-przestrzennej ......................... 3 

II) OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ................................................. 4 

2. INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................... 4 

2.1. Cel i zakres opracowania ........................................................................................ 4 

2.2. Podstawa opracowania ........................................................................................... 4 

2.3. Lokalizacja i charakterystyka terenu opracowania ................................................... 4 

2.4. Bilans powierzchni na terenie opracowania ............................................................. 4 

3. OPIS PROJEKTU I WYKAZ MATERIAŁÓW .................................................................. 5 

3.1. Bieżące zagospodarowanie planowanego skweru .................................................. 5 

3.1.1. Roślinność istniejąca ........................................................................................ 5 

3.1.2. Inne elementy zagospodarowania .................................................................... 5 

3.2. Koncepcja zagospodarowania skweru..................................................................... 5 

3.3. Nasadzenia ............................................................................................................. 6 

3.4. Nawierzchnie ziemne ulepszone z kruszywa naturalnego ....................................... 9 

3.4.1. Nawierzchnie piesze ........................................................................................ 9 

3.4.2. Pozostałe nawierzchnie – stanowiska postojowe ............................................. 9 

3.5. Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką ........................................................................10 

3.6. Toaleta publiczna ...................................................................................................10 

3.7. Mała architektura ....................................................................................................12 

3.7.1. Wiata wypoczynkowa ......................................................................................12 

3.7.2. Ławki parkowe – 15 szt. ..................................................................................13 

3.7.3. Kosze na śmieci – 7 szt. ..................................................................................14 

3.7.4. Hamaki parkowe – 5 szt. .................................................................................15 



2 

 

3.7.5. Stojaki rowerowe – 4 szt. ................................................................................16 

3.7.6. Stoły do gry w ping-ponga, piłkarzyki ..............................................................17 

3.7.7. Tablice informacyjne - 3szt ..............................................................................18 

3.7.8. Słupki parkingowe – 36 szt. .............................................................................18 

3.8. Plac zabaw i mini park linowy .................................................................................19 

3.9. Oświetlenie ............................................................................................................20 

3.9.1. Latarnie parkowe – 14 szt. ..............................................................................20 

3.9.2. Reflektory wpuszczane w grunt – 3 szt............................................................20 

SPIS RYSUNKÓW ...............................................................................................................21 



3 

 

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 
ściezki 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 PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu gminnego 
skweru przy ulicy Kościelnej oraz odtworzenie wypoczynku w formie plażowania nad rzeką 
Mienią.  

Zakres koncepcji obejmuje: 

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i dyspozycji funkcjonalno-
przestrzennej terenu działki nr ew. 5 obręb geodezyjny 22 - Wiązowna Kościelna położonej 
przy ul. Kościelnej wraz ze wskazaniem możliwości połączenia tego terenu m.in. ścieżkami 
mineralnymi z terenem rekreacyjnym położonym na działce nr ew. 214 w Wiązownie 
Gminnej. 

2.2. Podstawa opracowania 

- umowa podpisana z Zamawiającym z dnia 19.11.2021, 

- plan ze zmianą lokalizacji zatoczki autobusowej przy ul. Kościelnej na wysokości 
projektowanej działki przekazany przez Zamawiającego, 

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

- wizja lokalna w listopadzie 2021. 

2.3. Lokalizacja i charakterystyka terenu opracowania 

Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Wiązowna Kościelna przy 
ul. Kościelnej, działka nr ew. 5 obręb geodezyjny 22 - Wiązowna Kościelna. 

2.4. Bilans powierzchni na terenie opracowania 

lp. nazwa jednostka ilość 

1 OBSZAR OPRACOWANIA m2 3457 

2 STREFA KOMUNIKACYJNO-PARKINGOWA m2 280 

3 STREFA REKREACYJNA m2 763 

4 STREFA PLACU ZABAW I PARKU LINOWEGO m2 458 

5 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE PIESZE m2 564 
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lp. nazwa jednostka ilość 

6 PROJEKTOWANE NASADZENIA m2 987 

7 PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE TRAWIASTE m2 942 

 

3. OPIS PROJEKTU I WYKAZ MATERIAŁÓW 

3.1. Bieżące zagospodarowanie planowanego skweru 

3.1.1. Roślinność istniejąca  

Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5 znajduje się grupa drzew w skład której 
wchodzą takie gatunki jak – wiśnie pospolite (Prunus cerasus), lipy (Tilia), dęby czerwone 
(Quercus rubra), klony pospolite (Acer platanoides) olsze czarne (Alnus glutinosa)  
i jarząb pospolity (Sorbus aucuparia). Ogólny stan zdrowotny drzew można ocenić jako 
dobry, w kilku przypadkach należałoby usunąć pojedyncze martwe, suche gałęzie z koron 
roślin. Jedno drzewo – jarzęba pospolitego proponuje się usunąć ze względu na kolizje z 
planowanym placem o nawierzchni mineralnej. Przed przystąpieniem do robót zaleca się 
wykonać szczegółową inwentaryzację dendrologiczną wraz z planem gospodarki 
drzewostanu.  

Na terenie opracowania brak krzewów z wyjątkiem pojedynczych 1-2 letnich 
samosiejek robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), całość obszaru porasta mieszanka 
parkowych traw i bylin.  

3.1.2. Inne elementy zagospodarowania  

W południowej części terenu opracowania znajduje się wiata przystanku 
autobusowego ZTM, przeznaczona do rozbiórki w związku z planowaną inwestycją pod 
nazwą: „PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. KOŚCIELNEJ W WIĄZOWNIE”. Według 
powyższego projektu przebudowany przystanek ma zostać wyposażony w zatoczkę 
autobusową połączoną komunikacyjnie z chodnikami za pomocą nowego przejścia dla 
pieszych.  

Dodatkowo w południowo-wschodniej części terenu opracowania znajduje się słup 
energetyczny ze stacją transformatorową.  

W południowo-zachodniej części opracowania znajduje się wjazd na działkę terenu 
opracowania, a z niego w sposób nieformalny przejazd na działkę nr ewidencyjny 22-4.  

3.2. Koncepcja zagospodarowania skweru 

Obszar skweru podzielony został na kilka stref funkcjonalnych.  

Pierwsza z nich to strefa komunikacyjna połączona zjazdem z ulicą Kościelną.  
W strefie tej zachowano istniejący ciąg komunikacyjny do działki nr 22-4 a wzdłuż niego 
wygospodarowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Dla zabezpieczenia 
istniejącej i projektowanej roślinności oraz bezpieczeństwa użytkowników skweru strefę tą 
zaleca się zamknąć za pomocą wolnostojących słupków parkingowych.  
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Drugą strefą, która należy wyróżnić w przestrzeni skweru to obszar placu zabaw  
i małpiego gaju. Zlokalizowano ją w istniejącym drzewostanie, gdzie proponuje się umieścić 
urządzenia zabawowe oraz wykorzystując drzewostan zbudować mini park linowy lub 
ewentualnie tor przeszkód dla dzieci.  

Trzecia strefa to obszar wypoczynkowy w skład którego wchodzi trawiasta plaża  
z zejściem do wody. Strefa ta wyposażona jest w ławki parkowe, hamaki, zlokalizowano na 
niej wiatę wypoczynkową oraz stojaki na rowery.  

UWAGA! Nurt rzeki w tym miejscu podmywa brzeg oraz wypłukuje w dnie rzeki dołek – 
w przypadku wysokiego stanu wody miejsce to może być niebezpieczne,  
w szczególności dla dzieci. 

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 trzy 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 
odizolować przestrzeń zieleńca od ulicy i sąsiednich zabudowań oraz stworzyć wnętrze 
parkowe. W tym celu poleca się zastosować takie gatunki wraz z ich odmianami jak: dereń 
biały (Cornus alba), 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).  

 

Rysunek 1. Przykładowe nasadzenia kaskadowe z krzewów niskich i wysokich w okresie jesiennym. 
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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 
rabatowe (Rosea), tawuła (Spirea).  

 

Rysunek 2. Przykładowe nasadzenia z roślin ozdobnych 
(https://www.ogorod.ru/ru/yard/ideas/15999/Trendy-landshaftnogo-dizayna-2020-chto-segodnya-

aktualno.htm). 

Ostatni rodzaj nasadzeń to naturalistyczne założenie przebiegające wzdłuż koryta 
starej Jędrzejnicy. Sugeruje się aby składało się ono z grup bylin i traw ozdobnych 
tolerujących okresowe zalewanie. Proponowane gatunki do wykorzystania w tym obszarze 
to: bergenia (Bergenia), wiązówka (Filipendula), bodziszek (Geranium), kuklik (Geum), 
liliowiec (Hemerocalis), funkia (Hosta), kosaciec (Iris), języczka (Ligularia), krwawnica 
(Lythrum), trzykrotka (Tradescentia), tatarak (Acorus), miskant (Miscanthus), trzęślica 
(Molinia), rozplenica (Pennisetum).  
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Rysunek 3. Przykład naturalistycznej rabaty z bylin i traw ozdobnych ze ścieżką o nawierzchni 
mineralnej. Byliny należy sadzić w dużych grupach dla uzyskania odpowiedniego efektu 

(oudolf.com/garden/maximilianpark). 

 

Rysunek 4. Przykład rabaty naturalistycznej (oudolf.com/garden/maximilianpark). 
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3.4. Nawierzchnie ziemne ulepszone z kruszywa naturalnego 

3.4.1. Nawierzchnie piesze  

Jako materiał na nawierzchnie proponuje się zastosować mineralną mieszankę 
kruszyw o frakcji 0-8 mm. Mieszankę taką należy ułożyć na podbudowie z tłucznia  
z zastosowaniem obrzeży stalowych lub obrzeża typu eko-bord MAX. 

 

Rysunek 5. Obrzeże rabat ze stali typu Corten. 

 

Rysunek 6. Przykładowe obrzeże nawierzchni żwirowej typu eko-bord  

3.4.2. Pozostałe nawierzchnie – stanowiska postojowe 

Do wykonania miejsc postojowych i drogi je obsługującej zaleca się wykorzystać tę 
samą mieszankę mineralną z kruszywa o frakcji 0-8 mm co w przypadku nawierzchni 
pieszych. Jednakże ze względu na różnice w użytkowaniu tych nawierzchni należy ją 
wzmocnić a grubość warstw podbudowy dostosować do potrzeb nośności wprowadzanego 
ruchu samochodowego.  
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3.5. Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką 

W północnej części opracowania sugeruje się wykonanie kładki pieszo-rowerowej 
nad rzeką Mienią w celu udostępnienia jej drugiego brzegu mieszkańcom gminy. 
Szczegółowy projekt kładki należy wykonać w odrębnym opracowaniu specjalistycznych. 
Sugeruje się aby styl mostu nawiązywał do naturalnego, trochę dzikiego charakteru rzeki 
Mieni oraz działki 21-211/24 z którą ma połączyć obszar skweru.  

 

Rysunek 3. Wisząca kładka w Kryłowie (gmina Mircze). 

Jednocześnie ze względu na kierunek nurtu rzeki po jej północnej stronie na działce 
nr. 21-211/24 można wykonać piaszczystą plażę.  

3.6. Toaleta publiczna 

Dla komfortu użytkujących skwer w jego południowo-wschodniej części proponuje się 
lokalizacje publicznej toalety. W tym celu można użyć rozwiązania tymczasowego w postaci 
wynajmowanego kontenera sanitarnego zaopatrzonego we własny zbiornik na nieczystości 
oraz czystej wody lub postawić dedykowany pawilon zaprojektowany wg odrębnego 
opracowania i podłączony do gminnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. W obu 
przypadkach zaleca się aby elewacja obiektu była z drewna lub elementów 
drewnopodobnych. 
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Rysunek 7. Przykładowy kontener sanitarny nie wymagający podłączania do mediów. Wymaga 
zapewnienia drogi dojazdowej dla pojazdu obsługującego toaletę (źródło zdjęcia www.containex.com). 

 

Rysunek 8. Przykładowy kontener sanitarny postawiony w Drawsku Pomorskim jako przykład 
możliwości aranżacji tego typu obiektów (źródło zdjęcia dsi.net.pl). 
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3.7. Mała architektura 

3.7.1. Wiata wypoczynkowa 

W północno-wschodniej części skweru proponuje się ulokować wiatę wypoczynkową 
o powierzchni 12 m2 otwartą widokowo na bieg rzeki Mieni. Zaleca się aby styl i kolorystyka 
w jakim zostanie wykonana wiata wypoczynkowa nawiązywał do pozostałych elementów 
małej architektury planowanych na terenie skweru.  

 

Rysunek 9. Oś widokowa, która powinna być widoczna z wnętrza projektowanej wiaty wypoczynkowej. 



13 

 

 

Rysunek 10. Przykładowa altana wypoczynkowa (https://dotare.pl/blog/architektura-miejska-
blog/wiaty-ochronne-i-zadaszenia-wielofunkcyjnosc-i-bezpieczenstwo). 

3.7.2. Ławki parkowe – 15 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.  

Na terenie skweru zaplanowano umieszczenie 15 ławek parkowych (nie licząc 
wyposażenia wiaty wypoczynkowej).  
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Rysunek 11. Przykładowa ławka modułowa, model Preva Urbana firmy mmcite. 

3.7.3. Kosze na śmieci – 7 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.  
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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. 

3.7.4. Hamaki parkowe – 5 szt. 

Dla uatrakcyjnienia przebywania na skwerze i organizowania wypoczynku na 
projektowanej trawiastej plaży zaplanowano umieszczenie na terenie skweru 5 hamaków 
wypoczynkowych. Cztery z nich ulokowano parami dla zapewnienia wspólnego wypoczynku 
niedużych grup osób czy rodzin, dwa hamaki umieszczono jako samodzielne elementy. 
Hamaki należy posadowić w gruncie za pomocą punktowych fundamentów zgodnie ze 
specyfikacją producenta. Dla wygody użytkowników sugeruje się zastosowanie produktów,  
w których siedzisko wykonane jest z szerokich pasów materiału.  

 

Rysunek 13. Hamak 22-45-02 z firmy Puczyński. 
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3.7.5. 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 14. Stojak rowerowy model Soft firmy ZANO. 
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3.7.6. Stoły do gry w ping-ponga, piłkarzyki 

Na terenie skweru przewidziano montaż dwóch stołów do ping-ponga oraz dwóch 
stołów do gry w piłkarzyki.  

 

Rysunek 15. Parkowy stół do ping-ponga firmy eko-park.com 

 

Rysunek 16. Stół do gry w piłkarzyki firmy eko-park.com 
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3.7.7. Tablice informacyjne - 3szt 

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 17. Tablica informacyjna firmy Lars Laj. 

 

3.7.8. Słupki parkingowe – 36 szt. 

W celu rozgraniczenia strefy komunikacyjnej od pozostałej części skweru 
zaplanowano zastosowanie słupków parkingowych. Słupki należy umocować za pomocą 
punktowych fundamentów. Słupki swoim stylem powinny nawiązywać do pozostałych 
elementów wyposażenia – sugeruje się zastosowanie słupków stalowych w kolorze czarnym. 

 

Rysunek 18. Przykładowy słupek stalowy ze wstawką drewnianą, model Soft firmy ZANO – kolor 
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3.8. Plac zabaw i mini park linowy 

Dla wykorzystania istniejącego drzewostanu oraz zapewnienia atrakcji najmłodszym 
użytkownikom skweru proponuje się wybudować plac zabaw w formie mini parku linowego. 
Ze względu na specyfikę obiektów tego typu oraz ze względów bezpieczeństwa obiekt taki 
wymaga osobnego opracowania projektowego.  

Jako alternatywę dla parku linowego budowanego na zamówienie można wykonać 
plac zabaw z gotowych elementów w stylu naturalistycznym. W tym celu można wykorzystać 
jedno lub dwa duże urządzenia zabawowe oraz szereg małych obiektów i ulokować je w taki 
sposób, aby stworzyły swego rodzaju tor przeszkód między drzewami. Ostateczny układ 
urządzeń zabawowych należy dostosować do istniejących drzew zachowując strefy 
bezpieczeństwa zalecane przez producenta. 

 

Rysunek 19. Przykładowe urządzenie zabawowe model Kaukaz firmy Lars Laj. 

 

Rysunek 20. Poglądowy tor przeszkód, układ urządzeń do modyfikacji w terenie,  

model Classic Nature firmy Lars Laj. 
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3.9. 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 najbardziej okazałe rośliny 
oraz planowaną kładkę przez Mienie.  

3.9.1. Latarnie parkowe – 14 szt.  

Oprawy latarń parkowych sugeruje się umieścić na słupach wysokości 4 metrów. 

 

Rysunek 21. Oprawa parkowa PROMENAD Indirect LED 45W 70lm/W IP66. 

3.9.2. Reflektory wpuszczane w grunt – 3 szt. 

 

Rysunek 22. Lampa wpuszczana w grunt o regulowanym kącie światła LEDS-C4 GEA COB LED 23W 
IP67 
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LP. NAZWA RYSUNKU SKALA 

01 
DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 
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MIEJSCOWOŚCI WIĄZOWNA 

1:5000 

02 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU PRZY ULICY 
KOŚCIELNEJ 
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