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1.DANE OGÓLNE:
1.1 Podstawa opracowania:
- rozmowa z inwestorem
- opis przedmiotu zamówienia
- Projekt zagospodarowania terenu dawnego wysypiska wraz z przyległym
lasem komunalnym
- niepełna inwentaryzacja drzewostanu zawarta w projekcie
zagospodarowania terenu
- mapa do celów projektowych

1.2 Cel opracowania:
Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw na działce 2312/3.
Proponowane urządzenia były zaprojektowane w innej lokalizacji, na działce o nr
ewidencyjnym 2305. Plac zabaw stanowił część istniejącego projektu
budowlanego wykonanego przez Pracownię Architektury Krajobrazu Zielono
Nam Paulina Marciniak:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DAWNEGO WYSYPISKA WRAZ Z
PRZYLEGŁYM LASEM KOMUNALNYM ul. Smoczka, Mielec.
Ze względu na zaklasyfikowanie poprzedniej lokalizacji jako las, Inwestor zlecił
przeprojektowanie placu zabaw na inną lokalizację, z zachowaniem parametrów
z poprzedniego projektu.
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1.3 Lokalizacja i granice opracowania:
Plac zabaw jest zlokalizowany na terenie wokół dawnego wysypiska śmieci.
Stanowi on zintegrowaną część miejsca rekreacji, które jest planowane w jego
pobliżu. Powierzchnia placu zabaw wynosi 1370mkw.
Od strony północnej plac zabaw graniczy z planowanymi stolikami szachowymi i
ścieżką spacerową, od wschodu przylega do ścieżki spacerowej a następnie
terenu zieleni oraz drogi publicznej – ulicy Kahla. Od południa wzdłuż placu
zabaw będzie ciągnął się żywopłot za którym planowane jest boisko sportowe,
natomiast od zachodu ścieżka spacerowa i teren zieleni.
Odległości 10m od dróg, śmietników i budynków mieszkalnych zostały
zachowane.
Od czaszy dawnego wysypiska plac zabaw znajduje się w odległości 58m.
Plac zabaw jest planowany na gruncie oznaczonym jako PS VI. W miejscowym
planie zagospodarowania „Smoczka C” teren figuruje jako zieleń urządzona.
Układ ścieżek na około placu zabaw został zachowany wg projektu
budowlanego wykonanego przez Pracownię Architektury Krajobrazu Zielono
Nam Paulina Marciniak:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DAWNEGO WYSYPISKA WRAZ Z
PRZYLEGŁYM LASEM KOMUNALNYM ul. Smoczka, Mielec.
Plac zabaw został przeniesiony tak, aby jak najmniej ingerować w wyżej
wymieniony projekt i jego założenia.

2. STAN ISTNIEJĄCY:
Teren jest porośnięty licznymi drzewami i samosiejkami. W momencie
opracowywania niniejszego projektu, projekt zagospodarowania terenu
dawnego wysypiska wraz z przyległym lasem komunalnym, nie jest jeszcze
zrealizowany.
Wymagana jest wizja lokalna terenu.
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3. URZĄDZENIA ZABAWOWE PLACU ZABAW

Mocowanie urządzeń zabawowych do podłoża.
Wg zaleceń producenta i opisanych fundamentów do danego urządzenia.
W pozycjach opisujących przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych
patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnych o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane
przez Zamawiającego. Wymiary urządzeń nie mogą odbiegać więcej niż 5% od wymiarów
w projekcie.
Jeżeli Wykonawca proponuje urządzenia inne niż przedstawione w niniejszym projekcie, to
Zamawiający wymaga dołączenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urządzeń
ze szczegółowym opisem zastosowanych materiałów, zaproponowanych urządzeń. W razie
wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych materiałów,
wyjaśnienia oraz próbek materiałów zastosowanych w proponowanych urządzeniach
celem ustalenia równoważności.

Projektowane urządzenia są wykonane z naturalnego drewna akacjowego. Ze względu na
szczególny wzrost akacji i naturalną obróbkę, wszystkie podane wymiary to wartości
przybliżone. Podczas montażu należy dokładnie sprawdzić wszystkie wymiary.
Urządzenia zabawowe projektowane i zgodne z normą DIN EN 1176.
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3.1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią PZ1

Wymiary: około 1620x540x340(420)cm
Strefa bezpieczeństwa: około 19,8 x 8,3
Wiek użytkownika: od 3 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: 400kg
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Rys. 1 Rzuty PZ1.
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W skład urządzenia wchodzi:












1 szt. trójkątna wieża zabawowa z dachem namiotowym, 120x100cm (D,S słupka),
wys. podestu 140cm
1 szt. wieża zabawowa z dachem dwupłaszczyznowym, 100x100cm (D,S słupka),
wys. podestu 120cm
1 szt. trójkątna wieża zabawowa z dachem jednospadowym, 120x100cm (D,S
słupka), wys. podestu 120cm
1 szt. stały mostek łączący z poręczą dł. 250cm
1 szt. mostek wiszący z poręczą dł. 250cm
1 szt. belka do balansowania dł. 300cm
2 szt. mostek linowy dł. 250cm
1 szt. schody z pnia drzewa
1 szt. siatka do wspinania
1 szt. drabinka sznurowa
1 szt. zjeżdżalnia stalowa

Fundamenty:
10 otworów 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
4 otwory 60 x 40 x 80 cm (D, S, G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
1 otwór 60 x 40 x 60 cm (D, S, G)
1 otwór 90 x 50 x 80 cm (D, S, G)
1 otwór 60 x 50 x 80 cm (D, S, G)
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3.2. Urządzenie do wspinaczki „ścianki wspinaczkowe pajęczyna” PZ2

Wymiary: około 1740x140x280(360)cm (D,S,W)
Strefa bezpieczeństwa: około 20,4 x 4,4m
Wiek użytkownika: od 3 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: 300kg
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Rys. 2 Rzuty PZ2.

W skład urządzenia wchodzi:
•
•
•
•
•
•
•

1szt.belka do balansowania dł. 300 cm
1szt.drewniany podest dł. 70 cm
1szt.belki do balansowania ze stalową poręczą dł.300 cm
2szt.drabinka linowa do wspinania się dł.250 cm
1szt.trasa do wieszania się dł.300 cm
1szt.most linowy dł.250 cm
1szt.gruby sznur dł.250 cm

Fundamenty:
15 otworów 40 x 40 x 80 cm (D,S,G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
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3.3. Trap ruchomy PZ3

Wymiary: około 270 x 85 x 120 (200)cm (D,S,W) W z częścią podziemną
Strefa bezpieczeństwa: około 5,7 x 3,8 m
Wiek użytkownika: od 3 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
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Rys. 3 Rzuty PZ3.

Urządzenie zawiera:
•
element do chodzenia o dł. min. 250 cm z dwoma sztywnymi poręczami oraz
startem i metą ze slupów akacjowych

Fundamenty:
4 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
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3.4. Ścieżka wspinaczkowa PZ4.

Wymiary: około ok. 3690x220x300(380)cm (D,S,W)
Strefa bezpieczeństwa: około 39,8 x 5,2 m
Wiek użytkownika: od 3 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
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Rys. 4 Rzuty PZ4.

W skład urządzenia wchodzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1szt. gruby sznur dł.250 cm
1szt. most linowy z zabezpieczeniem dł.240 cm
1szt. drabinka linowa dł. 230 cm
1szt. "rączki" do wieszania się dł. 300 cm
1szt. stojące belki dł. 360 cm
1szt. drewniany namiot ze ścianką wspinaczkową dł. 210x190
1szt. most linowy dł. 250 cm
1szt. drewniana belka dł. 300 cm
1szt. most linowy z zabezpieczeniem dł. 250 cm

Fundamenty:
22 otwory 40 x 40 x 80 cm (D,S,G), 6 otworów 50 x 40 x 80 cm (D,S,G) w tym przypadku
+10 cm drenaż żwirowy
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3.5 Kolejka linowa PZ5.

Wymiary: około 2700x400x410(510)cm (D,S,W)
Strefa bezpieczeństwa: 28,5 x 7,0 m
Wiek użytkownika: od 5 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga około 250kg
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Rys. 5 Rzuty PZ5.

W skład urządzenia wchodzi:
•
podpora startowa dł. ok. 270(370)cm z powierzchnią początkową i ukośnym
wejściem (rampa)
•
podpora końcowa dł. ok. 290(390)cm
•
długość liny ok. 25 m lina stalowa ocynkowana z urządzeniem naprężającym i
hamulcem
•
stalowe urządzenie rolkowe z hamulcem
•
siedzenie gumowe na łańcuchu obciągniętym tworzywem sztucznym Dł. 200 cm

Fundamenty:
8 otworów 60 x 50 x 100 cm (D,S,G), 6 otworów 40 x 40 x 80 cm (D,S,G) w tym przypadku
+10 cm drenaż żwirowy
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3.6. Bujak sprężynowy – dzik PZ6.

Wymiary: około 60 x 25 x 85 (170) cm
Strefa bezpieczeństwa: 3,5 x 3,1 m
Wiek użytkownika: od 2 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: około 60 kg
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Rys. 6 Rzuty PZ6.

W skład urządzenia wchodzi:
•
•
•

1 szt. figurka zwierzęcia
1 szt. gruba sprężyna 20x40cm (średn. W)
1 szt. Kotwa

Fundamenty:
1szt 60 x 60 x 85 cm
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3.7. Bujak sprężynowy – wiewiórka PZ7.

Wymiary: około 60 x 25 x 85 (170) cm
Strefa bezpieczeństwa: 3,2 x 2,9m
Wiek użytkownika: od 2 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: około 60 kg
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Rys. 7 RzutyPZ7.

W skład urządzenia wchodzi:
•
•
•

1 szt. figurka zwierzęcia
1 szt. gruba sprężyna 20x40cm (średn. W)
1 szt. Kotwa

Fundamenty:
1szt 60 x 60 x 85 cm
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3.8. Huśtawka podwójna PZ8.

Wymiary: około 330x180x230(310)cm (D,S,W)
Strefa bezpieczeństwa: ok. 7,2 x 3,3 m
Wiek użytkownika: od około 3 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: około 200 kg
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Rys. 8 Rzuty PZ8.

W skład urządzenia wchodzi:
•
•
•
•
•

2 szt. skośne stojaki na wys. huśtawki 200cm
1 szt. dźwigar dł. 330cm
3 szt. haki przegubowe V2A
3 szt. zawieszenie z liny z rdzeniem stalowym /drobno ogniwowego łańcucha
1 szt. siedzisko podwójne z grubej liny PP

Fundamenty:
4 otwory 50 x 40 x 80 cm (D, S, G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
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3.9 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych PZ9

Wymiary: około 300 x 180 x 230 (310) cm (D,S,W
Strefa bezpieczeństwa: około 7,2 x 3 m
Wiek użytkownika: od około 3 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: około 250kg
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Rys. 9 RzutyPZ9.

W skład urządzenia wchodzi:
•
•
•
•
•
•

2 szt. skośne słupy na wys. huśtawki 200cm
1 szt. dźwigar dł. 300cm
2 szt. haki przegubowe V2A
2 szt. zawiesie łańcuchowe o drobnych ogniwach, V2A
1 szt. siedzisko przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych
ok. 80x80x105cm

Fundamenty:
4 otwory 50 x 40 x 80 cm (D, S, G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
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3.10 Stacja meteorologiczna PZ10.

Wymiary: około 250 x 210 x 250 (330) cm (D,S,W ) (W z częścia podziemną)
Strefa bezpieczeństwa: około 5,6 x 5,1 m
Wiek użytkownika: od około 3 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: największa część około 100kg
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Rys. 10 Rzuty PZ10.
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W skład urządzenia wchodzi:
 zestaw do siedzenia, przygotowany tematycznie do zabawy na stacji
meteorologicznej
 1 szt. ławka do siedzenia
 4 szt. siedzenia imitujące "urządzenia pomiarowe"
 1 szt. wysokie siedzisko
 1 szt. oparcie na stojąco imitujące "moduł solarowy"
 1 szt. tablica z napisem i zaznaczonymi wynikami pomiarów
 1 szt. symboliczny wirnik silnika wiatrowego
 1 szt. symboliczny wiatrowskaz
Fundamenty:
3 otwory 40 x 40 x 80 cm (D, S, G)
5 otwory 40 x 40 x 60 cm (D, S, G)
1 otwór 60 x 40 x 60 cm (D, S, G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
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3.11. Szczudła PZ11.

Wymiary: około 360 x 60 x 240 (320) cm (D,S,W [W z częścia podziemną])
Strefa bezpieczeństwa: około 6,6 x 3,4 m
Wiek użytkownika: od około 4 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: największa część około 25kg
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Rys. 11 Rzuty PZ11.

W skład urządzenia wchodzi:
 8 szt. szczudła, po ok. 25x9x240(320) cm (D,S,W)
z przygotowanymi miejscami na stopy na dł. ok.40-60cm
Fundamenty:
8 otworów 40 x 40 x 80 cm (D, S, G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
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3.12 Wróble gniazdo PZ12.

Wymiary: około 250 x 200 x 120 (180) cm (D,S,W [W z częścia podziemną])
Strefa bezpieczeństwa: około 5,5 x 5 m
Wiek użytkownika: od około 3 lat
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: około 350 kg
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Rys. 12 Rzuty PZ12.

W skład urządzenia wchodzi:
•
splątane gniazdo z drewna akacjowego, uformowane z uwzględnieniem
naturalnego kształtu drewna
•
4 szt. słupy narożne z zakończeniem w kształcie figur (wróbel/kolba sitowia)
•
pnie akacjowe śr. ok. 10-18 cm, D ok. 100-250 cm, deski do siedzenia
Fundamenty:
4 otwory 40 x 40 x 60 cm (D, S, G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
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3.13 Ścieżka zmysł dotyku PZ13.

Wymiary: około 300 x 90 x 90 (150) cm (D,S,W [W z częścia podziemną])
Strefa bezpieczeństwa: około 3 x 0,9 m
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: najcięższy element około 100kg
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Rys. 13 Rzuty PZ13.

W skład urządzenia wchodzi:
•
1 szt. rama z pni akacjowych średn. ok.14cm, dł. ok.300cm
•
podzielona na 5 pól po ok. 60x60cm (D,S)
•
1 szt. po jednej stronie oparcie ok.300x90cm (D,W)
•
(dostarczane bez materiału wypełniającego), materiał wypełniający uzgodnić z
Inwestorem
Fundamenty:
2 otwory 40 x 40 x 60 cm (D, S, G) w tym wypadku +10 cm drenaż żwirowy
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4. Mała architektura
4.1 Ławka z oparciem.

Wymiary: ok. 200 x 50 x 80 cm (D,S,W)
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: około 100kg
Fundamenty: 2 otwory 40 x 40 x 100 cm (D, S, G)
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Rys.14 Rzuty ławka z oparciem.
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4.2. Kosz na śmieci leśny.

Wymiar (m) wys. x szer. x dł.:1,50 x 0,50 x 0,70m
Konstrukcja z drewna przecieranego krzyżowo lub klejonego warstwowo, słupy
konstrukcyjne o przekroju 95mm x 95 mm o zaoblonych krawędziach.
Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo malowane impregnatem koloryzującym.
Wkład metalowy o pojemności 40l. Kosz montowany na stałe w gruncie.
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4.3. Tablica z regulaminem.

Wymiary całkowite: szerokość 25 cm, wysokość 90 cm
Montaż na stałe w betonie wg wskazań producenta.
Materiał wykonania: naturalne, gładko szlifowane drewno akacjowe
Waga: około 50kg
Fundamenty: 1 szt. po 40 x 40 x 80 cm (D,S,G) + 10 cm drenaż żwirowy
•
•

1 szt. pień akacjowy śr. ok.10-12cm, dł ok.90(170)cm
1 szt. tabliczka informacyjna z drewna akacjowego ok. 25x40cm (D,S)

TREŚĆ REGULAMINU NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
Tabliczkę z regulaminem należy zabezpieczyć przed działaniem warunków
atmosferycznych np. poprzez laminację naklejki.
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5. Ogrodzenie

Rys. 15. Ogodzenie.

Wysokość całkowita: 1 m
Szerokość: 0.12 m
Długość: 2 m
Płotek pionowy wykonany z drewna toczonego rdzeniowo i impregnowanego próżniowo
ciśnieniowo. Słupki z bali o średnicy 12 cm, szczeble z półwałków o śr 10 cm. Przęsło
wysokości 1m i długości 2m.
Drewno rdzeniowe sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również
bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane
próżniowo-ciśnieniowo bezchromowym środkiem.
Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich
łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.
Malowanie: lakierobejca kolor złoty dąb

Obmiary: 157,7mb
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ZAPLANOWANO 2 FURTKI

Rys. 16. Furtki.

Wysokość całkowita: 0.9 m
Szerokość: 1 m
Długość: 0.12 m
Materiał wykonania: analogiczny do ogrodzenia.
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6. Nawierzchnie
W obrębie placu zabaw zastosowano dwa rodzaje nawierzchni bezpiecznych: piaszczystą
oraz maty przerostowe. Jako utwardzone dojście jest przewidziana nawierzchnia żwirowa.
Nawierzchnie bezpieczne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177.

6a. Nawierzchnia piaszczysta
Pod urządzeniami zabawowymi (z wyjątkiem huśtawek) należy wykonać nawierzchnię
bezpieczną w formie piasku o wielkości ziaren 0,2 do 2 mm i grubości warstwy 40 cm.
Piasek od gruntu rodzimego należy oddzielić geowłókniną.
W odległości 0,5m od pni drzew nie należy wykonywać nawierzchni piaszczystej. Należy
dołożyć wszelkiej staranności aby nie uszkodzić systemu korzeniowego.
W porozumieniu z Inwestorem można zmniejszyć grubość nawierzchni piaszczystej w
obrębie rzutu koron drzew (w miejscach bez stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych).
Obmiar: 1254mkw

Rys. 17 Przekrój przez nawierzchnię piaszczystą.
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Aby urozmaicić plac zabaw w nawierzchni piaszczystej zostały zaplanowane palisady
drewniane z elementów impregnowanych ciśnieniowo o średnicy 10cm i długości 70cm.
Betonowanie 20 cm, beton B20, na 60 cm głębokości, 10 cm powinno pozostać nad
poziomem terenu.
Obmiar 193mb

6b. Mata przerostowa

Rys. 18 Przekrój przez nawierzchnię z matami przerostowymi.

Bezpieczna nawierzchnia przerostowa została zaprojektowana pod huśtawkami. Maty
wykonane z gumy pochodzącej z recyklingu.
Przed rozłożeniem mat, zaplanowano przygotowanie podłoża z ziemi żyznej oraz
założenie trawnika z nasion zatopionych w biowłókninie.
Trawę, która wyrośnie przez otwory można będzie normalnie kosić kosiarką.
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Maty muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa wg zaleceń normy PN EN 1177.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Certyfikatu Bezpieczeństwa dla
nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat uzyskany zgodnie z w/w normą.
Wymiary maty – 100x150 cm
Wysokość maty – 2,2 cm
Obmiar: 63mkw

6c. Nawierzchnia żwirowa
Obmiary:63 mkw
obrzeże betonowe: 25mb
W miejscach planowanej nawierzchni zdjąć humus i wyprofilować podłoże. W razie
konieczności grunt w dnie wykopu dogęścić. Na dnie wykopu wykonać warstwę
odsączającą z podsypki piaskowej o grubości około 10 cm. Następnie ułożyć warstwę z
kruszywa łamanego grubego 2-32mm, grubość warstwy 15cm, oraz warstwę z kruszywa
łamanego miałkiego 0,3-0,7mm o grubości warstwy 5cm. Wierzchnia warstwa kruszywa
powinna po zagęszczeniu mieć grubość 3cm.
Obrzeża betonowe 8x30cm układać na oporowych ławach betonowych z betonu klasy
C12-15 na zagęszczonej podsypce piaskowej.

Rys. 19 Przekrój przez nawierzchnię żwirową.
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7. Zieleń

Na terenie placu zabaw należy wykonać zieleń wg projektu budowlanego
wykonanego przez Pracownię Architektury Krajobrazu Zielono Nam Paulina
Marciniak:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DAWNEGO WYSYPISKA WRAZ Z
PRZYLEGŁYM LASEM KOMUNALNYM ul. Smoczka, Mielec.

Z uwzględnieniem zmian zawartych w mapce dołączonej do niniejszego projektu:
załącznik D Zmiana lokalizacji planowanych nasadzeń z obrębu placu zabaw po
modernizacji projektu zagospodarowania terenu.
Ze względu na zmianę lokalizacji placu zabaw, drzewa które były zaplanowane na
terenie aktualnie planowanego placu zabaw mają zostać posadzone w innych
miejscach. Gatunki nasadzeń, ich szczegółowe parametry i zalecenia pozostają
niezmienne.
Zieleń przy pniach drzew istniejących w obrębie placu zabaw zajmuje około
30mkw (trawnik).
Na terenie zajmowanym przez plac zabaw pierwotnie był planowany trawnik o
powierzchni równej powierzchni placu zabaw: 1370 mkw.
Aktualnie planuje się zrealizowanie na tym terenie 30mkw trawnika.
Realizację pozostałego trawnika w ilości 1320mkw należy uzgodnić z Inwestorem
(Inwestor przewiduje realizację trawnika w odrębnej lokalizacji lub inne
rozwiązanie).
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SPIS NASADZEŃ DLA KTÓRYCH PLANOWANA JEST ZMIANA LOKALIZACJI:

Lp
Nazwa łacińska
DRZEWA LIŚCIASTE
DL 1
Acer pseudoplatanus
DL2
Betula pendula
DL4
Crataegus media 'Paul's Scarlet'
DL6
Fraxinus excelsior
DL7
Prunus cerasifera 'Woodii'
DL8
Quercus robur
DL10
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
DL11
Tilia cordata
DL12
Ulmus leavis
DRZEWA IGLASTE
DI1
Larix decidua
DI2
Picea abies
KRZEWY LIŚCIASTE
KL21

Syringa vulgaris 'Katherine
Havemeyer'

Nazwa polska

Ilość sztuk

Klon jawor
Brzoza brodawkowata
Głóg pośredni 'Paul's Scarlet'
Jesion wyniosły
Śliwa wisniowa 'Woodii'
Dąb szypułkowy
Jarząb pospolity 'Fastigiata'
Lipa drobnolistna
Wiąz szypułkowy

7
6
3
2
5
6
5
1
4

Modrzew europejski
Świerk pospolity

8
3

Lilak pospolity 'Katherine
Havemeyer'

2

SUMA NASADZEŃ O ZMIANIE
LOKALIZACJI
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8. ZAŁĄCZNIKI:
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A. Projekt zagospodarowania terenu – budowa małej
architektury w miejscu publicznym. Modernizacja
projektu zagospodarowania terenu dawnego
wysypiska śmieci wraz
z przyległym lasem komunalnym, polegająca na
zmianie lokalizacji placu zabaw.”
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B. Modernizacja projektu zagospodarowania terenu
dawnego
wysypiska śmieci wraz z przyległym lasem
komunalnym,
polegająca na zmianie lokalizacji placu zabaw projekt wykonawczy.
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C. Mapa do celów projektowych.
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D. Zmiana lokalizacji planowanych nasadzeń z
obrębu placu zabaw po modernizacji projektu
zagospodarowania terenu.
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E. Zaświadczenie z Izby Architektów
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