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Białą linią został oznaczony zakres koncepcji strategicznej, a kształtem  
Park Podlesie, który będzie realizowany jako pierwszy etap inwestycji

Geneza projektu
Projekt	Podlesie	Pełne	Życia	realizowany	jest	w	ramach	Budżetu	
Obywatelskiego	miasta	Dąbrowa	Górnicza	2019.	Zakłada	on	wypracowanie	
w	drodze	konsultacji	społecznych	ogólnej	wizji	zagospodarowania	
obszaru	od	ul.	Krótkiej	do	ul.	Myśliwskiej	oraz	szczegółowej	koncepcji	
zagospodarowania	dla	Parku	Podlesie,	przeznaczonej	do	realizacji	 
w	ramach	pierwszego	etapu	projektu.

	Główne	założenia	wniosku	brzmią	następująco:	

„Projekt zakłada gruntowną rewitalizację Parku Podlesie z zachowaniem 
jego rekreacyjno-kulturalnego charakteru oraz terenów sąsiadujących. Na 
terenie parku zostałyby przebudowane ścieżki spacerowe, odnowione boisko 
do siatkówki i koszykówki, doposażony plac zabaw dla dzieci, odbudowana 
scena wraz z zadaszeniem. Wzdłuż ulicy Podlesie, przy lesie, zostanie 
wybudowana ścieżka dla rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i spacerowiczów, 
która będzie naturalnym przedłużeniem utwardzonych, leśnych ścieżek 
rowerowych i biegowych. Projekt zakłada również stworzenie spójnej 

koncepcji architektonicznej obszaru od terenów dawnej strzelnicy sportowej, 
poprzez Park Podlesie do ulicy Myśliwskiej i Laski. Koncepcja ta zostanie 
wypracowana z ekspertami i mieszkańcami w ramach przewidzianych  
w projekcie konsultacji społecznych. […] Część inwestycyjna projektu 
obejmuje teren Parku Podlesie oraz chodnik przy lesie wzdłuż ulicy Podlesie 
do zjazdu na DK1. Część konsultacyjna projektu obejmuje teren os dawnej 
strzelnicy sportowej, aż do ulicy Laski i Myśliwskiej.”
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I. Informacje ogólne

1. Podstawa opracowania
Podstawę	niniejszego	opracowania	stanowi	umowa	nr	WOP.271.5.84.2020	
zawarta	w	dniu	14	lutego	2020	r.	pomiędzy	Gminą	Dąbrowa	Górnicza	 
a	firmą	A2P2	architecture	&	planning	Monika	Arczyńska	z	siedzibą	 
w	Gdańsku.	

2. Materiały wyjściowe
•	 Raport	pokonsultacyjny	z	kwietnia	2020	r.	
•	 Oświadczenie	Zamawiającego	stwierdzające	jego	prawo	 

do	dysponowania	nieruchomością	na	cele	budowlane;	
•	 Mapa	zasadnicza	do	celów	informacyjnych	obszaru	opracowania	 

z	13.02.2020	w	wersji	wektorowej;
•	 Wstępna	inwentaryzacja	zieleni	z	24.02.2020,	wykonana	przez	Wydział	

Ochrony	Środowiska	Urzędu	Gminy	Dąbrowa	Górnicza.
•	 Uszczegółowienie	i	aktualizacja	lokalizacji	drzew	–	pomiar	geodezyjny	

z	17	kwietnia	2020	r.
•	 Dąbrowski	zbiór	dobrych	praktyk,	określających	sposób	traktowania	

drzew	na	placach	budów	podczas	realizacji	inwestycji	-	Zarządzenie	 
Nr	445.2019	Prezydenta	Miasta	Dąbrowy	Górniczej	z	dnia	3.07.2019r.	 
w	sprawie	ochrony	zadrzewień	na	placu	budowy.

•	 Umowa	o	przekazaniu	nieruchomości	w	użytkowanie,	zawarta	
30.01.2002	pomiędzy	Dyrektorem	Generalnym	Lasów	Państwowych	 
a	Gminą	Dąbrowa	Górnicza	wraz	z	aneksem	z	15.02.2019.

•	 Opinia	od	Lasów	Państwowych	z	23.04.2020;
•	 Ujednolicony	katalog	elementów	małej	architektury	Dąbrowy	Górniczej
•	 Uchwała	nr	XXXV/703/14	Rady	Miejskiej	w	Dąbrowie	Górniczej	 

z	dnia	26	marca	2014	roku	w	sprawie:	przyjęcia	„Programu	Zielone	
Zarządzanie	Miastem	-	Lokalnego	Planu	Wdrożeniowego	dla	Dąbrowy	
Górniczej	na	lata	2014	-	2020”

3. Lokalizacja
Park	Podlesie	usytuowany	jest	w	południowej	części	Dąbrowy	Górniczej,	
w	rejonie	osiedli	Manhattan,	Kasprzak	i	Podlesie.	Jego	głównymi	
użytkownikami	są	mieszkańcy	tych	dzielnic,	a	Park	ma	charakter	lokalnego	
miejsca	integracji	i	rekreacji.

W	obowiązującym	Studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego		Park	Podlesie	oznaczony	jest	jako	tereny	lasów	ZL.	
Zgodnie	z	mapą	uwarunkowań	jest	to	obszar	leśny	niezakwalifikowany	
jako	cenny	przyrodniczo	oraz	wyjęty	ze	szczególnych	form	ochrony.

Zgodnie	z	Planem	Urządzenia	lasu	na	okres	gospodarczy	od	1	stycznia	
2019	r.	do	31	grudnia	2028	r.		Park	Podlesie	znajduje	się	na	działce	 
o	adresie	leśnym	02-28-1-14-559-a-00	i	jest	zakwalifikowany	jako	grunt	
nieleśny,	określony	jako	zadrzewienia.

Sąsiedztwo
Od	północy	Park	graniczy	z	obszarami	zabudowy	jednorodzinnej	
oddzielonej	od	niego	ul.	Podlesie.	Od	wschodu,	południa	i	zachodu	Park	

sąsiaduje	z	rozległym	obszarem	leśnym.	Dodatkowo	od	strony	zachodniej	
przebiega	linia	wysokiego	napięcia,	a	od	wschodu	park	zamyka	ul.	
Tysiąclecia.	Lokalizacja	przy	skrzyżowaniu	ulic	Tysiąclecia	i	Podlesie	
stanowiącymi	łącznik	z	drogą	ekspresową	S1	oraz	drogą	krajową	94	może	
wpływać	na	okresowo	zwiększoną	intensywność	ruchu	samochodowego	 
w	sąsiedztwie	parku.	Najbliższy	przystanek	komunikacji	publicznej	
znajduje	się	obecnie	w	odległości	ok.	800	m	od	parku.

W	sąsiedztwie	parku	przebiegają	szlaki	piesze	oraz	rowerowe:
•	 czarny	Szlak	Węglowy	(szlak	historyczny),
•	 zielony	Szlak	XXV	lecia	PTTK,
•	 ścieżka	rowerowa.

Fragment obowiązującego SUiKZP, rysunek kierunków zagospodarowania
ZL – tereny lasów i zadrzewień, czarna kropkowana linia – przebieg tras rowerowych

Park Podlesie
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Własność gruntu

Park	Podlesie	znajduje	się	na	gruncie	należącym	do	Lasów	Państwowych	
i	jest	dzierżawiony	przez	Miasto	Dąbrowę	Górniczą	na	cele	wypoczynku	
ludności.	Bezpośrednio	od	północy	do	parku	przylegają	dwie	działki	
miejskie,	które	obecnie	nie	są	zagospodarowane.

Teren	inwestycji	obejmuje:
•	 całość	działki	5/1	z	obrębu	135,	własność	Skarbu	Państwa	w	zarządzie	

Lasów	Państwowych	dzierżawiona	przez	gminę	Dąbrowa	Górnicza;
•	 całość	działki	16	z	obrębu	135,	działka	drogowa,	własność	Skarbu	

Państwa;
•	 całość	działki	57/1	z	obrębu	83,	własność	gminy	Dąbrowa	Górnicza;
•	 całość	działki	57/2	z	obrębu	83,	własność	gminy	Dąbrowa	Górnicza;
•	 część	działki	14/2	z	obrębu	135,	działka	drogowa,	własność	Skarbu	

Państwa,	część	działki	w	pasie	od	3,8	m	do	7	m	od	wschodniej	granicy	
działek	16	oraz	5/1	(według	schematu);

•	 część	działki	65/1	z	obrębu	83,	własność	gminy	Dąbrowa	Górnicza,	
część	działki	do	2,2	m	od	północnej	granicy	działek	57/1	oraz	16	
(według	schematu).

4. Historia parku

Park	Podlesie	powstał	w	latach	70-tych	XX	wieku,	z	inicjatywy	huty	
organizowano	wiele	wydarzeń	kuturalnych	i	sportowych	w	okolicy	
Podlesia.	Mieszkańcy	wspominają	koncerty	i	potańcówki	w	parku	oraz	
zawody	piłkarskie	na	boisku	postałym	na	terenie	dawnej	cegielni.		Plan	
Parku	rekreacyjno-wypoczynkowego	nie	został	zrealizowany	w	całości,	
a	większość	wyposażenia	Parku	z	tego	czasu	jest	w	bardzo	złym	stanie	
technicznym.

Schemat własności na terenie objętym koncepcją Projekt Parku Podlesie z roku 1973
źródło	danych:	UM	DG

Zakres pierwotnego projektu Parku Podlesie
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Stan istniejący Parku Podlesie

5.  Stan istniejący
Istniejące zagospodarowanie
Wewnętrzny	układ	ścieżek	opiera	się	o	plan	z	1973	roku.	W	południowej	
części	parku	znajdują	się	trzy	boiska:	do	siatkówki,	koszykówki	i	tenisa	
stołowego.	Wszystkie	nawierzchnie	ścieżek	oraz	boisk	są	asfaltowe.	

Obecny	wjazd	na	terenu	parku	znajduje	się	od	strony	wschodniej	 
z	ul.	Tysiąclecia.	Przy	wjeździe	zlokalizowany	jest	parking	o	nawierzchni	
ceglanej	na	13	miejsc	postojowych	dla	samochodów	osobowych.	Główne	
wejście	piesze	od	północnej	strony	prowadzi	ciągiem	o	nawierzchni	z	płyt	
betonowych	do	asfaltowej	drogi	wewnętrznej.	Jedyne	połączenie	tego	
ciągu	ze	ścieżkami	wewnątrz	parku	odbywa	się	przez	parking.

W	parku	znajdują	się	nieliczne	ławki	o	konstrukcji	betonowej	i	drewnianym	
siedzisku,	betonowe	i	metalowe	pojemniki	na	odpady	oraz	betonowe	
latarnie.	We	wnętrzu	parku	znajduje	się	mały	plac	zabaw	przeznaczony	 
dla	najmłodszych	dzieci.	Plac	jest	ogrodzony	i	w	dobrym	stanie	
technicznym.	Powstał	w	ramach	Budżetu	Obywatelskiego	w	2014	roku	
w	ramach	projektu	Sportowy	Park	Podlesie	oraz	Dziecięcy	Park	Leśny	
„Podlesie”.	Jest	przeznaczony	do	demontażu	i	przeniesienia	w	inną	
lokalizację	w	Dąbrowie	Górniczej.	W	północnej	części	Parku	znajdują	się	
pozostałości	sceny	w	bardzo	złym	stanie	technicznym.

Elementy	zagospodarowania	parku	i	nawierzchnie	są	w	złym	stanie	
technicznym.	Park	Podlesie	od	lat	podlega	degradacji.	Zaniedbana	jest	 
nie	tylko	zieleń	i	nawierzchnie,	ale	także	elementy	wyposażenia,	w	tym	
scena.	Korzystanie	z	istniejącego	wyposażenia	stanowi	zagrożenie	 
dla	bezpieczeństwa	użytkowników.	Również	istniejące	oświetlenie	parku	
jest	niewystarczające	i	nie	zapewnia	odwiedzającym	bezpieczeństwa	 
po	zmroku.

Ukształtowanie terenu
Obszar	Parku	Podlesie	to	teren	płaski,	łagodnie	opadający	w	kierunku	
południowym,	bez	miejscowych	wyniesień	lub	obniżeń	terenu.	Różnica	
poziomów	terenu	mierzona	przy	północnym	wejściu	do	Parku	przy	
skrzyżowaniu	ul.	Podlesie	i	Tysiąclecia	(282,40	m	n.p.m.)	oraz	przy	ścieżce	
przy	południowym	krańcu	parku	(281,01	m	n.p.m.)	wynosi	ok.	1,4	m.	 
Od	wschodniej	strony	park	ogranicza	nasyp	ul.	Tysiąclecia,	gdzie	różnica	
poziomów	terenu	parku	oraz	jezdni	waha	się	w	granicach	0,7	-	1	m.

Infrastruktura
Park	zaopatrzony	jest	w	sieci	wodociągowe,	energetyczne,	
telekomunikacyjne,	kanalizacji	ściekowej	i	deszczowej,	które	znajdują	się	 
w	biegu	ul.	Podlesie	graniczącej	z	obszarem	opracowania	od	północy.	
Wzdłuż	wschodniej	granicy	parku	w	skrajni	ul.	Tysiąclecia	znajdują	się	
przewody	kanalizacji	ściekowej	oraz	telekomunikacyjnej.	Dodatkowo	 
na	obszarze	Parku	Podlesie	znajdują	się	przewody	instalacji	wodociągowej	
oraz	przewody	elektryczne	zasilające	istniejące	w	parku	latarnie.	Stan	
techniczny	tych	instalacji	i	możliwość	ich	ponownego	wykorzystania	 
są	nieznane.

0 5 10 30 m
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Istniejący dojazd do parku i miejsca postojowe (luty 2020r.)

fot.	A2P2

Zieleń
Na	obszarze	Parku	Podlesie	występują	liczne	zadrzewienia.	Przeważające	
gatunki	to	robinia	akacjowa,	sosna	oraz	w	mniejszym	stopniu	brzoza.	
Krzewy	formowane	w	niski	szpaler	rosną	wzdłuż	chodnika	w	strefie	
wejściowej	od	ul.	Podlesie	oraz	w	północno-zachodniej	części	parku	
wzdłuż	ścieżki	obwodowej.		Poza	strefą	wejściową	w	parku	nie	występują	
większe	skupiska	krzewów.	Nawierzchnia	biologicznie	czynna	parku	jest	
w	dobrym	stanie,		trawiasta	oraz	ziemno-trawiasta	z	przewagą	mchów	w	
południowej	części	parku.	Istniejące	drzewa	oraz	krzewy	znajdują	się	w	
bezpośrednim	sąsiedztwie	ścieżek	parkowych,	a	w	niektórych	przypadkach	
wrastają	korzeniami	w	ich	nawierzchnię.	

Zamawiający	nie	dysponuje	szczegółową	inwentaryzacją	zieleni.	Mapa	
zasadnicza	została	uszczegółowiona	w	zakresie	liczby	i	lokalizacji	drzew	
przez	geodetę	w	kwietniu	2020.	Dodatkowo	pod	koniec	lutego	2020	
roku	pracownicy	Referatu	Zieleni	i	Oczyszczania	Wydziału	Infrastruktury	
Miejskiej	Urzędu	Miasta	Dąbrowy	Górniczej	przeprowadzili	ekspertyzę	
stanu	zdrowia	istniejących	drzew.	Na	jej	podstawie	stwierdzono	
konieczność	wycinki	5	robinii	akacjowych	ze	względu	na	ich	zły	stan	
zdrowia.

Przestrzeń uwolniona od północnej strony Parku po usunięciu blaszanych garaży (luty 
2020r.)

fot.	A2P2

Boisko do koszykówki (luty 2020 r.)

Pojedynczy stół do ping-ponga (luty 2020 r.)

fot.	A2P2

fot.	A2P2
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Widok na scenę i strefę widowni z ławkami (luty 2020 r.)

Alejka urywająca się tuż za skrzyżowaniem (luty 2020 r.)

Schody bez kontynuacji (luty 2020 r.)

fot.	A2P2

fot.	A2P2

fot.	A2P2

Aktualny stan alejek w parku (luty 2020 r.)

fot.	A2P2

Porośnięty trawą fragment alejek obok sceny (luty 2020 r.)

Stan techniczny sceny od strony ścieżki (luty 2020 r.)

fot.	A2P2

fot.	A2P2
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Widok na północną część linii wysokiego napięcia (luty 2020 r.)

Widok ze ścieżki obwodowej w stronę południową na linię wysokiego napięcia (luty 2020r.)Widok na skarpę od strony ul. Tysiąclecia oraz nawierzchnię trawiastą (luty 2020 r.)

Stół do ping-ponga (luty 2020 r.)

fot.	A2P2

fot.	A2P2

fot.	A2P2

fot.	A2P2

Plac zabaw z liniami energetycznymi w tle (luty 2020 r.)

Plac zabaw (luty 2020 r.)

fot.	A2P2

fot.	A2P2
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II. Opis koncepcji

1. Główne założenia koncepcji
Park	Podlesie	to	miejsce	wypoczynku,	zabawy,	rekreacji	i	sportu	o	lokalnym	
charakterze,	użytkowane	głównie	przez	mieszkańców	pobliskich	dzielnic.	
Projektowany	jest	jako	przestrzeń	wielofunkcyjna,	adresowana	do	różnych	
grup	użytkowników.	Założenie	to	jest	widoczne	zarówno	w	skali	całego	
parku	jak	i	w	jego	poszczególnych	elementach.	Projektowana	w	parku	
zielona	polana	może	być	wykorzystywana	w	trakcie	wydarzeń	kulturalnych,	
zajęć	szkolnych	lub	jako	przestrzeń	wolnych	zabaw	dla	dzieci.	Układ	 
i	zróżnicowanie	nawierzchni	ścieżek	sprzyjają	różnym	formom	aktywności,	
jak	np.	bieganie,	spacery,	jazda	na	rolkach	lub	nauka	jazdy	na	rowerze.	
Elementy	krajobrazowe	takie	jak	głazy	mogą	też	być	wykorzystane	jako	
miejsce	do	zabawy	dla	młodszych	dzieci	lub	spotkań	dla	młodzieży.	
Podział	parku	na	strefy	funkcjonalne	oraz	zróżnicowanie	elementów	
zagospodarowania	dostosowany	jest	do	różnych	grup	wiekowych	oraz	
sprzyja	ich	integracji.	Projekt	odpowiada	również	na	potrzeby	osób	 
z	ograniczonymi	możliwościami	poruszania	się	oraz	osób	starszych.	

Głównym	założeniem	koncepcji	jest	utrzymanie	naturalnego	i	leśnego	
charakteru	parku	jako	miejsca	bezpiecznego	wypoczynku	i	zabawy	wśród	
drzew.	Zaproponowano	nowy,	bardziej	swobody	układ	ścieżek,	a	część	
nawierzchni	zamieniono	z	asfaltowych	na	piaskowe.	Nowe	elementy	
zagospodarowania	zostały	ujednolicone	i	uproszczone	w	formie	oraz	
dopasowane	kolorystycznie,	aby	jak	najmniej	konkurowały	z	otaczającą	 
je	zielenią.	Projekt	w	całości	wykorzystuje	naturalne	ukształtowanie	terenu.

0 5 10 30 m
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2.  Dojazd i dostęp pieszy 
oraz rowerowy
Dostęp	pieszy	do	parku	zapewniony	jest	od	strony	północnej	 
z	ul.	Tysiąclecia	(osiedla	Kasprzak	i	Manhattan)	oraz	z	ul.	Podlesie	
(osiedle	domów	jednorodzinnych	Podlesie	i	osiedla	Tworzeń),	a	także	
ze	ścieżek	leśnych	od	strony	południowej	(połączenie	z	terenem	
dawnej	strzelnicy	i	okolicznymi	osiedlami).	Dodatkowo	projektowane	
jest	przejście	piesze	przez	ul.	Tysiąclecia	przy	południowym	krańcu	
Parku	jako	kontynuacja	istniejących	ścieżek	leśnych	oraz	jako	element	
przebiegającego	w	tym	miejscu	szlaku	pieszego.

Dojazd	rowerowy	zapewniony	jest	od	północy	poprzez	ścieżki	rowerowe	 
w	ul.	Tysiąclecia,	a	następnie	poprzez	ul.	Podlesie	do	zjazdu	do	Parku	oraz	
przez	wewnętrzny	układ	ścieżek	w	parku.	

Dojazd	samochodowy	zapewniony	jest	również	od	strony	północnej	 
z	ul.	Podlesie.	Projekt	zakłada	przeniesienie	istniejącego	wjazdu	oraz	
parkingu	z	działki	leśnej	nr	5/1	na	działkę	miejską	57/1.	Projektowany	
parking	zapewnia	10	miejsc	postojowych,	a	w	tym	jedno	miejsce	dla	
pojazdów	osób	z	niepełnosprawnościami.

Dostęp	techniczny	do	parku	oraz	poszczególnych	stref	zapewniony	jest	
zjazdem	z	ul.	Podlesie,	następnie	drogą	wewnętrzną	wzdłuż	parkingu,	
ścieżką	obwodową	oraz	dwiema	ścieżkami	wewnątrz	parku	zgodnie	 
z	załączonym	schematem	po	prawej	stronie.	Ścieżki	te	projektowane	są	 
o	nośności	odpowiedniej	dla	pojazdów	kołowych,	których	dostęp	do	parku	
będzie	konieczny	ze	względu	na	prace	porządkowe	oraz	pielęgnacyjne.	
Droga	wewnętrzna	zabezpieczona	jest	przed	dostępem	osób	trzecich	
składanymi	słupkami,	a	fragment	od	słupków	do	ścieżki	obwodowej	
może	być	wykorzystywany	jako	parking	dla	pojazdów	technicznych	lub	
np.	w	przypadku	koncertu	chóru	miejsce	postoju	busu/miniautobusu.	
Dodatkowo	zaprojektowano	miejsce	postojowe	za	sceną	wykorzystywane	
do	rozładunku	sprzętu	lub	postoju	samochodów	obsługi	na	potrzeby	
organizowanych	w	parku	imprez.	

Schemat typu ścieżek w koncepcji

3. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne
Projektowane	ścieżki	wewnątrz	parku	można	podzielić	na	dwa	typy:

1. ścieżka	obwodowa	-	zaprojektowana	w	miejscu	istniejącej	obecnie	
ścieżki	asfaltowej	na	skraju	Parku,	z	korektą	uwzględniającą	
bezpieczną	odległość	od	istniejących	drzew.	Jest	to	ścieżka	 
o	nawierzchni	betonowej	z	kostki	brukowej	niefazowanej,	o	szerokości	
od	2,5	m,	służąca	do	nauki	jazdy	na	rowerze	dla	dzieci,	jazdy	 
na	rolkach,	joggingu	oraz	spacerów.

2. ścieżki	wewnętrzne	-	ścieżki	o	swobodnym	przebiegu	oraz	nawierzchni	
sypkiej	mineralnej	o	szerokości	od	2	do	3	m.	Zapewniają	dostęp	 
do	poszczególnych	stref	parku	i	mogą	służyć	jako	ścieżki	spacerowe	 
i	biegowe.

4. Dostępność dla osób  
z niepełnosprawnościami
Obszar	opracowania	będzie	docelowo	strefą	ruchu	pieszego	 
z	dopuszczeniem	rolek,	rowerów	i	hulajnóg,	przy	czym	na	obrzeżach	
Parku	zaplanowano	skupiska	stojaków	rowerowych,	aby	nie	generować	
ruchu	rowerowego	i	ewentualnych	kolizji	z	pieszymi	w	Parku,	zwłaszcza	
w	strefie	przeznaczonej	dla	dzieci.	Od	strony	ul.	Tysiąclecia,	gdzie	różnica	
poziomu	terenu	utrudnia	dostęp,	zaplanowano	pochylnię,	której	spadek,	
wymiary	i	wykończenie	powinny	być	zgodne	z	obowiązującymi	warunkami	
technicznymi.	Spadki	nawierzchni	i	nachylenie	podłużne	ciągów	
pieszych	nie	powinny	przekraczać	5%,	a	poprzeczne	-	2,5	%.	Wszystkie	
nawierzchnie	muszą	być	równe,	antypoślizgowe	i	dobrze	odprowadzające	
wodę.	Niedopuszczalne	jest	tworzenie	się	na	wyznaczonych	ciągach	
spacerowych	zastoin	wody.	Szczególną	uwagę	należy	zwrócić	na	
bezpośrednią	trasę	prowadzącą	z	parkingu,	wyposażonego	w	co	
najmniej	jedno	miejsce	postojowe	dla	osób	z	niepełnosprawnościami	
(zlokalizowane	najbliżej	Parku),	do	poszczególnych	stref	funkcjonalnych.		

W	obrębie	Parku	nie	rzadziej	niż	co	ok.	50	m	należy	zapewnić	miejsca	do	
odpoczynku	wyposażone	w	ławki	z	podłokietnikami	ułatwiającymi	siadanie	
i	wstawanie.	Część	z	miejsc	odpoczynku	powinna	zostać	umieszczona	
w	taki	sposób,	że	bezpośrednio	przy	ławkach	znajduje	się	utwardzona	
przestrzeń	dla	zaparkowania	wózka	inwalidzkiego,	dziecięcego	lub	roweru	
(miejsce	postoju	dla	osoby	poruszającej	się	na	wózku	inwalidzkim	
powinno	mieć	głębokość	co	najmniej	140	cm	i	szerokość	90	cm).	
Przy	wejściu	na	plac	zabaw	powinna	być	zlokalizowana	tablica	
informacyjna.	Wprowadzenie	dodatkowych	znaków	i	symboli	
(piktogramów)	w	odpowiedniej	kontrastowej	kolorystyce	w	każdej	strefie	
funkcjonalnej	ułatwia	orientację	przestrzenną	wszystkim	użytkownikom.	
Specjalne	symbole	lub	piktogramy	mogą	być	umieszczane	na	poręczach	
balustrady,	aby	mogły	być	przekazem	informacji	dla	dzieci	niedowidzących,	
że	osiągnęły	cel,	np.	wejście	na	zjeżdżalnię.	Toaleta	musi	być	w	pełni	
przystosowana	dla	osób	z	niepełnosprawnościami.	
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5. Strefy funkcjonalne
Jako	jeden	z	głównych	wniosków	z	konsultacji	społecznych	 
z	mieszkańcami	wybrzmiała	potrzeba,	aby	Park	był	przestrzenią	
wielofunkcyjną,	skierowaną	do	różnych	grup	użytkowników	zarówno	
pod	względem	oferowanych	aktywności,	jak	i	dostosowania	do	różnych	
grup	wiekowych.	W	odpowiedzi	na	przedstawione	potrzeby	w	parku	
zaprojektowano	7	stref	funkcjonalnych:

(1) Strefa wejściowa
Strefa	wejściowa	znajduje	się	w	północnej	części	Parku.	Znajdują	się	tam	
główne	ciągi	komunikacyjne	prowadzące	do	wnętrza	Parku	i	toaleta.	 
Przy	zachodniej	granicy	działki	nr	57/1	zlokalizowany	został	wjazd	oraz	
miejsca	postojowe	dla	samochodów,	a	także	stojaki	dla	rowerów	wraz	ze	
stacją	naprawy	rowerów.	

Główny	ciąg	pieszy	prowadzi	od	skrzyżowania	ul.	Podlesie	i	ul.	Tysiąclecia	
w	kierunku	południowym.	Na	jego	zakończeniu	zaprojektowano	otwartą	
przestrzeń,	która	będzie	służyła	rozprowadzeniu	ruchu	pieszych,	a	także	
będzie	wykorzystywana	do	odpoczynku	oraz	rekreacji,	np.	jazdy	 
na	rolkach,	gry	i	zabawy.	Przestrzeń	ta	znajduje	się	również	w	
bezpośrednim	sąsiedztwie	zielonej	polany,	dzięki	czemu	będzie	
wykorzystywana	również	przy	okazji	wydarzeń	kulturalnych	i	rozrywkowych	
odbywających	się	w	rejonie	sceny,	jako	miejsce	organizowania	wystaw,	
przestrzeń	do	tańczenia	czy	miejsce	postoju	foodtrucków.	Od	strony	
wschodniej	placyk	zamyka	ciągła	ławka	zaprojektowana	dookoła	dorodnej	
robinii	akacjowej.	

(2) Zielona polana
Zielona	polana	to	wydzielona	ścieżkami	wielofunkcyjna	przestrzeń	 
o	nawierzchni	trawiastej,	adresowana	do	wszystkich	grup	użytkowników.	
Jej	głównym	elementem	jest	scena	wraz	z	reżyserką.	W	jej	obrębie	
znajdują	się	również	stoły	piknikowe	oraz	ławki.	Zielona	polana	to	wolna	
przestrzeń	z	dywanowym	trawnikiem	dająca	możliwość	na	różnorodne	
użytkowanie:	lekcje	jogi,	pikniki,	zajęcia	szkolne,	ale	też	koncerty,	
przedstawienia itd.

Scena	zaprojektowana	jest	jako	podest	o	nieregularnym	kształcie,	
składający	się	z	nałożonych	na	siebie	platform.	Zapewni	możliwość	
użytkowania	nie	tylko	w	trakcie	imprez,	ale	też	jako	plac	zabaw	dla	dzieci	
lub	miejsce	spotkań	dorosłych	lub	młodzieży.	Na	osi	sceny	zaprojektowano	
tzw.	reżyserkę,	czyli	obiekt	podobny	w	formie	do	sceny,	ale	znacznie	
mniejszy,	pozwalający	na	odpowiednie	zarządzanie	dźwiękiem	 
oraz	oświetleniem	w	przypadku	większych	wydarzeń	kulturalnych.

Schemat rozkładu stref funkcjonalnych

1. Strefa wejściowa
2. Zielona polana
3. Strefa relaksu

4. Ścieżka edukacyjna
5. Strefa zabawy
6. Strefa sportu

7. Las

1

2 3

5

6

7

4



14

(3) Strefa relaksu
Strefa	relaksu	to	miejsce	wypoczynku	w	zaciszu	drzew,	wydzielone	niską	
zielenią	adresowana	do	dorosłych	oraz	osób	starszych.	Strefa	 
ta	zlokalizowana	jest	we	wschodniej	części	Parku,	w	oddaleniu	od	placu	
zabaw	oraz	pozostałych	stref,	aby	zapewnić	możliwość	spokojnego	
wypoczynku.	Jest	wyposażona	w	hamaki	oraz	takie	elementy	krajobrazowe	
jaki	głazy	i	zieleń.

(4) Ścieżka edukacyjna
Ścieżka	edukacyjna	to	centralnie	zlokalizowana	pętla	spacerowa	wraz	 
z	tablicami	oraz	słupkami	z	informacjami	na	temat	fauny	i	flory	Parku	 
oraz	okolicznego	lasu.	Tablice	wyposażone	są	również	w	ruchome	
elementy	sprzyjające	nauce	poprzez	zabawę.	Ścieżka	edukacyjna	
skierowana	jest	do	rodzin	z	dziećmi	i	uczniów.

(5) Strefa zabawy
Strefa	zabawy	składa	się	z	trzech	placów	zabaw:	wspinaczkowego	 
dla	starszych	dzieci,	placu	zabaw	dla	najmłodszych	dzieci	oraz	
placu	zabaw	z	huśtawkami	dla	starszych	i	młodszych	dzieci.	Takie	
zagospodarowanie	odpowiada	na	wnioski	mieszkańców	o	stworzenie	
przestrzeni	rekreacyjnej	skierowanej	do	starszych	dzieci,	której	brakuje	
obecnie	w	sąsiednich	dzielnicach,	przy	uwzględnieniu		możliwości	zabawy	
również	dla	młodszych	dzieci.	Swobodne	rozmieszczenie	poszczególnych	
elementów	placów	zabaw	oraz	brak	wyraźnych	granic	i	ogrodzeń	wpisuje	
się	w	leśny,	naturalny	krajobraz	parku.	Stwarza	też	okazję	zabawy	także	
poza	obszarami	z	urządzeniami	zabawowymi.	Strefa	zabawy	uzupełniona	
jest	o	ławki	oraz	ławostoły.	Zaproponowane	urządzenia	oraz	nawierzchnie	
zapewniają	dostęp	również	dla	osób	z	ograniczonymi	możliwościami	
poruszania	się.

(6) Strefa sportu
Strefa	sportu	znajduje	się	w	południowej	części	parku	i	adresowana	
jest	przede	wszystkim	do	młodzieży	oraz	dorosłych.	Projekt	zakłada	
modernizację	istniejących	boisk	do	siatkówki,	koszykówki	oraz	tenisa	
stołowego,	a	także	wymianę	nawierzchni	asfaltowej	na	poliuretanową.	
W	celu	ochrony	istniejących	drzew	zmodyfikowano	układ	ścieżek	wokół	
boisk,	aby	nie	pogorszyć	warunków	dla	zadrzewienia	przy	planowanej	
przebudowie	ścieżek.	Uzupełnieniem	strefy	sportowej	są	ławki	oraz	stojaki	
na	rowery.

(7) Las
Fragment	Parku	Podlesie	w	południowej	części	znajduje	się	na	obszarze	
o	charakterze	typowo	leśnym.	W	celu	zachowania	naturalnego	charakteru	
tej	części	parku	nie	są	w	niej	planowane	żadne	ingerencje	poza	cięciami	
pielęgnacyjnymi	i	ochronnymi.	Przez	obszar	ten	przebiega	piesza	ścieżka	
łącząca	Park	z	terenem	dawnej	strzelnicy.

5

4

7

6
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1.  Główne założenia
Nasadzenia	w	obrębie	Parku	mają	w	jak	największym	stopniu	nawiązywać	
do	skupisk	roślinności	występujących	w	naturze.	Wybrane	gatunki	rodzime	
oraz	kompozycja	projektowanych	nasadzeń	podkreślają	naturalny,	leśny	
charakter	parku.	Głównym	założeniem	jest	zachowanie	oraz	ochrona	
istniejących	drzew	w	parku.	

Nowe	nasadzenia	są	podzielone	na	7	grup:

	 Grupa	I			 -	krzewy	-		izolacja	wschodniej	krawędzi	Parku	 
	 	 	 od	ul.	Tysiąclecia,
 
	 Grupa	II		 -	krzewy	-	niskie	wydzielenia	stref	wewnątrz	Parku		
	 	 	 krzewami,
 
	 Grupa	III		 -	rośliność	okrywowa	-	byliny	i	trawy,
 
	 Grupa	IV		 -	łąka	kwietna	w	strefie	wejściowej	
 
	 Grupa	V		 -	trawy	-	wysiew	nowych	oraz	dosiew	istniejących		
	 	 	 nawierzchni	na	obszarze	całego	Parku,
   Trawnik	wysoki
	 	 	 Trawnik	niski
	 	 	 Runo	leśne
 
	 Grupa	VI		 -	nasadzenia	drzew	w	celu	uzupełnienia		 	
	 	 	 istniejącego	drzewostanu	oraz	osłony	boisk	i	placu		
	 	 	 zabaw	od	promieniowania	słonecznego	od	strony		
	 	 	 południowo-zachodniej,	a	także		przy		 	 	
	 	 	 projektowanym	parkingu.	
 

III. Zieleń

Grupy nasadzeń w koncepcji0 5 10 30 m
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GRUPA I - NASADZENIA IZOLACYJNE NA SKARPIE

NAZWA	ŁACIŃSKA NAZWA	POLSKA

Syringa	vulgaris	odmiany	typu
„Edith	Cavell’,	‘Miss	Ellen	Willmott’.
NIEDOPUSZCZALNE	odmiany	o	
pstrych	liściach

Lilak	pospolity	‘Edith	Cavell’,	‘Miss	
Ellen	Willmott’

GRUPA II - WEWNĘTRZNE NISKIE WYDZIELENIA 

Wysokość	docelowa	80-100	cm,	konieczna	ewentualna	kontrola	wysokości	 
i	przycinanie	wyższych	gatunków.

NAZWA	ŁACIŃSKA NAZWA	POLSKA

Cotoneaster	divaricatus irga	rozkrzewiona

Stephanandra	incisa 'Crispa' tawulec	pogięty	‘Crispa’

Syringa	meyeri	'Palibin' lilak	Meyera	‘Palibin’

Philadelphus	'Menteau	d'Hermine' jaśminowiec	‘Menteau	d’Hermine’

Sorbaria	sorbifolia tawlina	jarzębolistna

Symphoricarpos	x	chenaultii	
'Hancock'

(nie	umieszczać	w	sąsiedztwie	
miejsc	z	urządzeniami	zabawowymi	
dla	dzieci)

śnieguliczka	Chenoulta	‘Hancock’

2.  Dobór gatunkowy
Poniższe	zestawienie	roślin	należy	traktować	jako	wskazanie	charakteru	
i	cech	nasadzeń.	Przed	sporządzeniem	dokumentacji	budowlano-
wykonawczej	należy	zweryfikować	warunki	siedliskowe	i	glebowe	
występujące	na	terenie	parku.	Na	tej	podstawie	należy	ewentualnie	
skorygować	zestawienie	roślinności	przy	zachowaniu	idei	pierwotnej	–	
stworzenie	nasadzeń	imitujących	naturalnie	występujące	kompozycje	
grup	roślin.	Z	ww.	powodów	nie	jest	dopuszczalne	stosowanie	pstrych,	
karbowanych,	krzewów	szczepionych	na	pniu	płaczących.

fot.	A2P2

Lilak pospolity

fot.	pxhere

Irga rozkrzewiona

fot.	Dinkum

Tawlina jarzębolistna

fot.	A.Barra

Jaśminowiec ‘Manteau_d’Ermine’
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fot.	David	J.Stang

Lilak Meyera Palibin

fot.	K.Ziarnek,	Kenraiz

Tawulec pogięty

fot.	M.	Dumat

Śnieguliczka Chenoulta ‘Hancock’

GRUPA III - ROŚLINNOŚĆ OKRYWOWA

Byliny	i	trawy.	Wielogatunkowe	nasadzenia	-	roślinność	sadzona	
naprzemiennie,	aby	uzyskać	efekt	naturalnie	zróżnicowanych	skupisk	
roślinności.

NAZWA	ŁACIŃSKA NAZWA	POLSKA

Aegopodium	podagraria podagrycznik	pospolity

Pachysandra	terminalis runianka	japońska

Hedera	helix

(nie	umieszczać	w	sąsiedztwie	
miejsc	z	urządzeniami	zabawowymi	
dla	dzieci)

bluszcz	pospolity	

Alchemilla	mollis przywrotnik	miękki

Anemone	nemorosa zawilec	gajowy

Lamiastrum	galeobdolon gajowiec	żółty

Tiarella	wherryi tiarella	Wherry’ego

Vinca	minor barwinek	pospolity

Potentilla sp. pięciornik

Geranium bodziszek

fot.	4028mdk09

Podagrycznik pospolity

fot.	E.Simak

Przywrotnik miękki

fot.	AfroBrazilian	A.Balodis

Tiarella Wherry’ego

fot.	H.Zell

Barwinek pospolity
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fot. Wallpaperflare

Zawilec gajowy

fot.	S.Shebs

Bodziszek

fot.	Sannicolasdeugarte

Bluszcz pospolity

fot.Salicylina

Gajowiec żółty

fot.	K.Ziarnek,	Kenraiz

Runianka japońska

fot.	D.Valke

Pięciornik
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3.  Metody ochrony drzew
Układ	istniejących	ścieżek	został	zmodyfikowany,	aby	maksymalnie	
odsunąć	je	od	drzew	i	krzewów.	W	przypadkach,	gdzie	nie	było	to	możliwe,	
dopuszcza	się:
•	 miejscową	zmianę	niwelety	nawierzchni	ścieżki	w	celu	ochrony	

istniejącego	systemu	korzeniowego,
•	 miejscowe	zwężenie	ścieżki	w	celu	ochrony	pnia	oraz	systemu	

korzeniowego	drzewa,	wymiany	istniejącego	gruntu	pomiędzy	
korzeniami	na	glebę	strukturalną	o	odpowiednio	dobranej	grubości	 
w	celu	zapewnienia	podbudowy	ścieżki	o	odpowiedniej	nośności	 
oraz	ochrony	systemu	korzeniowego,

•	 zastosowania	stalowego	rusztu	podwieszanego	w	celu	ochrony	
systemu	korzeniowego	drzew,

•	 obrzeża	nawierzchni	będące	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	systemu		
korzeniowego	drzew	należy	wykonać	na	fundamentach	punktowych.	

 

4.  Wycinka drzew
Planowana	wycinka	drzew	(wraz	z	usunięciem	karp	korzeniowych)	
obejmuje	usunięcie	pięciu	robinii	akacjowych	będących	w	złym	stanie	
zdrowia	(na	podstawie	oceny	stanu	zieleni	wykonanej	przez	UM	DG	dnia	
24	lutego	2020),		jednej	znajdującej	się	poza	obrębem	Parku	w	biegu	
planowanego	chodnika	wzdłuż	ul.	Podlesie	oraz	jednej	brzozy,	której	
wycinka	jest	konieczna	ze	względu	na	zapewnienie	dostępu	do	Parku	
pojazdom	technicznym	w	celu	prowadzenia	prac	porządkowych	oraz	
pielęgnacyjnych.

Ewentualne	dodatkowe	wycinki	należy	ograniczyć	do	minimum,	usuwając	
wyłącznie	drzewa,	których	kondycja	stanowi	zagrożenie	dla	użytkowników	
Parku.	Nie	należy	wycinać	drzew	rosnących	przy	planowanych	ścieżkach,	 
a	wszelkie	roboty	budowlane	wykonywać	z	największą	ostrożnością.	
W	ramach	rekompensaty	dla	planowanego	usunięcia	sześciu	drzew	
planowane	jest	nasadzenie	szesnastu	nowych	robinii	białych.

Łąka kwietna

fot.	A2P2

GRUPA IV - ŁĄKA KWIETNA

Zastosowana	mieszanka	musi	być	dobrana	pod	kątem	siedliska.	

GRUPA V - TRAWNIKI

Mieszanka	traw	parkowa	ze	względu	na	różnorodność	zastosowanych	
kostrzew	nadaje	się	do	zakładania	trawników	w	miejscach	mniej	
nasłonecznionych	lub	częściowo	zacienionych.	Przewaga	kostrzew	
umożliwia	jej	zastosowanie	na	gruntach	słabszych	i	okresowo	suchych.	
Charakteryzuje	się	dużą	odpornością	na	zmienne	warunki	siedliskowe.	
Uzyskany	trawnik	nie	wymaga	intensywnej	pielęgnacji,	dobrze	znosi	suszę	
i	mroźne	zimy.	Odznacza	się	wolnym	wzrostem.	Do	zastosowania	na	
trawniki	ogólnoużytkowe,	miejskie,	klomby,	place	zabaw,	wokół	budynków	
mieszkalnych	i	biurowych.	Mieszanka	wolnorosnąca,	dobra	na	tereny	
zacienione.	Tworzy	zwartą	darń	„dywanowy	efekt”.	

Gatunki	typu:
•	 życica	trwała	-	15%
•	 kostrzewa	czerwona	rozłogowa	-	30%
•	 kostrzewa	czerwona	kępowa	-	30%
•	 kostrzewa	owcza	-	15%
•	 wiechlina	łąkowa	-	10%

Zalecana	norma	wysiewu:	5kg	-	wystarcza	na	200	m2.
Zalecana	wysokość	koszenia	5-7cm.	W	przypadku	rzadkiego	koszenia	nie	
należy	skracać	trawnika	o	więcej		niż	połowę.	Przed	zamówieniem	nasion	
do	wysiewu	trawnika	należy	sprawdzić	w	naturze	rzeczywistą	powierzchnię	
do	wysiewu.

GRUPA VI - NASADZENIA DRZEW

NAZWA	ŁACIŃSKA NAZWA	POLSKA

Robinia	pseudoacacia	‘Bessoniana’ Robinia	biała	odm.	Bessoniana

W	ramach	projektu	konieczne	jest	poprowadzenie	instalacji	elektrycznej	
do	oświetlenia	parku,	osobnej	instalacji	elektrycznej	na	potrzeby	sceny,	
placu	przy	wjeździe	oraz	toalety.	Niezbędna	jest	również	instalacja	
doprowadzająca	wodę	do	zdroju	parkowego.	Wszelkie	instalacje	należy	
przeprowadzić	tak	by	nie	dopuścić	do	uszkodzenia	systemu	korzeniowego	
drzew	istniejących.

Według	warunków	gestora	sieci	należy	zapewnić	przyłącze	i	instalację	
elektryczną	obsługujące:
•	 system	oświetleniowy;
•	 toaletę;
•	 scenę	i	„reżyserkę”;
•	 słupek	zasilający	w	strefie	wejściowej.
Między	sceną	a	„reżyserką”	należy	poprowadzić	instalację	teletechniczną	
pozwalającą	na	obsługę	nagłośnienia	i	oświetlenia	odbywających	się	 
w	Parku	wydarzeń.	

Inwestycja	nie	obejmuje	systemu	telewizji	przemysłowej,	ale	w	przyszłości	
kamery	mogą	być	zamontowane	w	rejonie	parkingu	oraz	placu	zabaw.

Zasilania	w	wodę	wodociągową	wymagają	następujące	elementy	
zagospodarowania	terenu:	
•	 toalety;
•	 poidełko	z	wodą	pitną.

Planowane	zagospodarowanie	terenu	nie	wymaga	odwodnienia	 
do	kanalizacji	deszczowej	–	woda	opadowa	będzie	spływać	
powierzchniowo	z	nawierzchni	utwardzonych	bezpośrednio	na	teren.	
Niweleta	tych	powierzchni	powinna	być	nieznacznie	wyższa	 
od	sąsiadującego	terenu.	Ścieżki	z	nawierzchni	mineralnej	i	boiska	 
z	nawierzchnią	z	epdm	są	porowate	i	wodoprzepuszczalne,	zapewniając	
infiltrację	wody.

IV. Instalacje
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źródło:	https://www.arhistal.ru/

Przykład oświetlenia ścieżek w parku

Projektowane	są	trzy	typy	oświetlenia:
•	 parkowe	o	wysokości	ok.	4,5	m	na	obszarze	całego	parku,
•	 sportowe	o	wysokości	ok.	6-8	m	w	strefie	sportu,
•	 uliczne	przy	istniejącym	przejściu	dla	pieszych	oraz	przy	

projektowanym	przejściu	dla	pieszych	przy	południowej	granicy	Parku	
Podlesie.

W	Parku	zostanie	zastosowana	technologia	LED,	zgodnie	z	Uchwałą	
nr	XXXV/703/14	Rady	Miejskiej	w	Dąbrowie	Górniczej	z	dnia	26	marca	
2014	roku	w	sprawie:	przyjęcia	„Programu	Zielone	Zarządzanie	Miastem	
-	Lokalnego	Planu	Wdrożeniowego	dla	Dąbrowy	Górniczej	na	lata	2014	-	
2020”.	

Należy	zapewnić	możliwość	indywidualnego	sterowania	oświetleniem	
w	następujących	strefach:	ścieżka	obwodowa,	parking	z	dojazdem,	plac	
wejściowy,	zielona	polana	(okolice	sceny	i	reżyserki),	strefa	sportu,	place	
zabaw	(wszystkie	razem),	strefa	odpoczynku	z	hamakami.	

Wszystkie	elementy	obudowy	opraw	powinny	być	wykonane	
z	wysokociśnieniowego	odlewu	aluminiowego	wykończonego	proszkowo	
w	kolorze	RAL	7016,	a	słupy	ze	stali	ocynkowanej	lub	aluminium	z	takim	
samym	wykończeniem.	

V. Oświetlenie

Przy	wejściu	od	strony	północnej	do	parku	projektuje	się	posadowienie	
modułowej	toalety	dwustanowiskowej.	Powinna	ona	zapewniać	dostęp	
osobom	z	niepełnosprawnościami.	W	środku	powinien	znajdować	się	
przewijak.

Toaleta	dwustanowiskowa	składa	się	z:
•	 Pomieszczenia	publicznego	dla	kobiet	i	mężczyzn	przystosowanego	

również	dla	osób	niepełnosprawnych,	w	tym	poruszających	się	na	
wózkach	inwalidzkich	(konieczne	jest	zapewnienie	wolnej	przestrzeni	 
o	średnicy	150cm),	dodatkowo	wyposażone	w	przewijak,

•	 Pomieszczenia	publicznego	dla	kobiet	i	mężczyzn,
•	 Pomieszczenia	techniczno-serwisowego	z	zabezpieczonym	oddzielnym	

wejściem	zewnętrznym,	dostępnego	dla	obsługi	serwisującej.
Wejścia	do	obu	stanowisk	powinny	znajdować	się	od	południa,	a	wejście	
do	pomieszczenia	technicznego	od	dowolnej	strony,	zapewniającej	
odpowiednią	dostępność	dla	serwisantów.	Wnętrze	i	zewnętrze	powinno	
być	wandaloodporne,	zwłaszcza	na	uderzenia,	zadrapania	i	graffiti,	
przygotowane	do	mycia	myjką	ciśnieniową.	Toaleta	będzie	wykończona	
na	zewnątrz	i	w	środku	płytami	gresowymi,	a	całe	wyposażenie	zostanie	
wykonane	w	kwasoodpornej	stali	nierdzewnej.

VI. Toaleta

fot.	A2P2

Toaleta modułowa w Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej
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Propozycja	zakłada	scenę	w	tym	samym	miejscu	co	istniejąca	konstrukcja.	
Podest	ma	wysokość	120	cm	od	podłoża,	co	zapewnia	dobrą	widoczność	
dla	całej	widowni.	Od	strony	zachodniej	zapewniony	jest	dojazd	do	sceny,	
dlatego	znajduje	się	w	tym	miejscu	skrzynka	elektryczna	oraz	dwa	wejścia	
na	scenę.		Balustrada	i	poręcz	przy	schodach	pomaga	w	dostaniu	się	na	
scenę	w	bezpieczny	sposób.	Jeden	moduł	barierki	od	strony	podjazdu	
technicznego	należy	wykonać	tak,	aby	było	możliwe	jego	odchylenie	w	
celu	bezpośredniego	rozładunku	elementów	technicznych	prosto	na	scenę.	
Od	strony	wschodniej	znajdują	się	jeszcze	jedne	schody	z	poręczą,	aby	
umożliwić	swobodne	wejście	na	scenę	od	strony	widowni.	Drugi	zestaw	
stopni	od	strony	wschodniej	ma	wysokość	30	cm	i	może	służyć	jako	
miejsce	dla	chóru	lub	klasy	szkolnej	prowadzącej	przedstawienie.	Więcej	
takich	wysokich	stopni	jest	od	strony	południowej,	aby	zapewnić	miejsce	
do	siedzenia	w	słoneczny	dzień,	przy	braku	wydarzeń	artystycznych. 
Od	strony	północnej	pozostawiono	skarpę,	która	może	być	porośnięta	
niską	roślinnością	okrywową.	Podest	na	górze	ma	wystarczająco	
miejsca	na	zamontowanie	zadaszenia	o	wymiarach	podstawy	7x7m.	
Jest	to	obiekt,	który	może	być	bezpiecznie	wykorzystywany	zarówno	w	
trakcie	większego	wydarzenia,	jak	i	na	kameralne	przedstawienie	dzieci	
szkolnych	i	przedszkolnych.	Poza	wydarzeniami	scena	może	nadal	
służyć	do	zabaw	dzieci	oraz	wypoczynku.	Scena	i	reżyserka	są	połączone	
podziemnym	okablowaniem	teletechnicznym,	pozwalającym	na	sterowanie	
nagłośnieniem	i	oświetleniem.

VII. Scena

Podest sceniczny na zielonej polanieOd lewej: dojazd techniczny do sceny, scena, reżyserka Widok na reżyserkę
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Głównym	celem	zastosowanych	materiałów	i	wykończeń	w	projekcie	
przebudowy	Parku	Podlesie	jest	utrzymanie	naturalnego,	leśnego	
charakteru	parku	poprzez	zastosowanie	naturalnych	materiałów	oraz	
ujednolicenie	formy	oraz	kolorów	nawierzchni	oraz	elementów	małej	
architektury.

Nawierzchnie
Ścieżki	w	strefie	wejściowej,	droga	wjazdowa	oraz	ścieżka	obwodowa	
wykonane	są	z	betonowej	kostki	brukowej	niefazowanej	w	kolorze	
jasnoszarym.	

Nawierzchnia	parkingu	wykonana	z	krat	przerostowych	z	tworzywa	
sztucznego	w	kolorze	czarnym.

Ścieżki	wewnętrzne	projektowane	są	jako	ścieżki	o	nawierzchni	sypkiej,	
mineralnej	i	wodoprzepuszczalne	o	kolorze	beżowo-szarym.

Nawierzchnia	boisk	projektowana	jako	nawierzchnia	poliuretanowa	 
i	wodoprzepuszczalna	w	kolorze	szaro-beżowym	zbliżonym	do	koloru	
ścieżki	mineralnej.

Nawierzchnia	bezpieczna	na	placach	zabaw	projektowana	jako	
nawierzchnia	trawiasta	lub	nawierzchnia	z	gumowych	mat	przerostowych	
w	kolorze	czarnym.	Zastosowany	materiał	musi	spełniać	wymogi	
nawierzchni	bezpiecznej	z	dopuszczeniem	amortyzacji	upadku	z	wysokości	
HIC	zgodnej	z	kartą	techniczną	urządzenia	zabawowego.

VIII. Materiały i wykończenia

Plac zabaw w Prawdzie koło Raciborowic z nawierzchnią trawiastą

źródło:	pinterest.com

Ochrona korzeni drzewa rosnącego obok placu zabaw specjalną nawierzchnią

fot.	E.	Potapow

Przykład nawierzchni mineralnej w parku

fot.	E.	Potapow

Nawierzchnia mineralna (po lewej) oraz przepuszczalna plastyczna (po prawej)

fot.	E.	Potapow
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Nawierzchnia z kostki bezfazowej

źródło:	materiały	producenta

Kratka przerostowa na parking

źródło:	materiały	producenta

Maty przerostowe

źródło:	materiały	producenta

Propozycja systemu ochronnego dla korzeni drzew obok ścieżek

źródło:	materiały	producenta
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IX. Wyposażenie 2. Park wspinaczkowy

źródło:	huck.pl

2.1. Pajęcza sieć

źródło:	http://www.playcite.eu/pl/produkty/place-zabaw/woody-doo/wd-0359-00

2.2. Element wspinaczkowy

Wymienione	poniżej	elementy	wyposażenia	są	przykładowe.	Należy	
ugodnić	ostateczny	wybór	elementów	z	Zamawiajacym	na	etapie	
przygotowania	dokumentacji	projektu	budowlanego	i	wykonawczego.	
Zdjęcia	producentów	podane	jako	referencyjne.

źródło:	https://shop.eibe.net/en/zig-zag-bridge-crossing-l3-52500307000.html

2.4. Most linowy

Urządzenia i elementy zabawowe 
Odległości	między	urządzeniami	powinny	pozwalać	na	zabawę	w	asyście	
opiekuna	(szczególnie	istotne	dla	dzieci	z	niepełnosprawnościami).	
Zjeżdżalnie	nie	powinny	być	ustawiane	w	kierunku	południowym,	chyba,	 
że	pada	na	nie	cień,	z	uwagi	na	nagrzewanie	się	elementów	stalowych.	
Znaki	informacyjne	na	placach	zabaw	powinny	być	jasne	i	łatwe	do	
zrozumienia	(intuicyjne).	Napisy	muszą	być	umieszczone	na	wysokości	 
1,1	-1,4	metra.

Elementy	drewniane	powinny	być	wykonane	z	drewna	akacjowego,	
olejowanego	w	kolorze	naturalnym.	Elementy	stalowe	należy	wykonać	 
ze	stali	nierdzewnej	lub	ocynkowanej,	malowanej	proszkowo	na	kolor	RAL	
7016.	Siatki	i	liny	w	kolorze	szarym	lub	czarnym.	Urządzenia	nie	powinny	
mieć	większych	elementów	wykonanych	z	tworzyw	sztucznych	poza	
ew.	uszczelkami,	podkładkami,	maskownicami	lub	innymi	elementami	
zabezpieczającymi.	Dopuszczone	jest	zastosowanie	dodatkowych	poza	
naturalną	barwą	drewna	oraz	RAL	7016	akcentów	kolorystycznych	
ułatwiających	korzystanie	z	urządzeń	dzieciom	z	dysfunkcją	wzroku,	 
pod	warunkiem	użycia	tego	samego	koloru	w	obrębie	Parku	(akceptowany	
biały,	żółty	lub	czerwony).	

Mała architektura
Wszystkie	elementy	małej	architektury	są	spójne	w	formie	oraz	
kolorystycznie	zgodnie	z	Ujednoliconym	katalogiem	elementów	małej	
architektury	dla	Dąbrowy	Górniczej.	

Wszystkie	elementy	stalowe	powiny	być	wykonane	ze	stali	ocynkowanej	
oraz	malowane	proszkowo	w	kolorze	RAL	7016.	Dla	elementów	
drewnianych	przyjmuje	się	dwa	rodzaje	drewna:
•	 drewno	sosnowe	bezsękowe	impregnowane	oraz	malowane	

lakierobejcą	w	kolorze	jasny	dąb	zgodnie	z	załączoną	próbką	
kolorystyczną	dla	ławek	oraz	ławostołów,

•	 drewno	akacjowe	nieimpregnowane	w	naturalnym	kolorze	 
dla	wszystkich	urządzeń	na	placach	zabaw,	tablic	informacyjnych	oraz	
edukacyjnych,	sceny	oraz	tzw.	reżyserki.	W	przypadku	sceny	i	reżyserki	
dopuszcza	się	olejowanie	drewna	akacjowego	olejem	bezbarwnym	
w	celu	zabezpieczenia	nawierzchni,	a	w	szczególności	nawierzchni	
płaskich	najbardziej	narażonych	na	szkodliwe	działanie	czynników	
atmosferycznych.	

Sieć	w	kształcie	pajęczyny,	o	promieniu	ok.	1,5m,	zawieszona	na	6	
drewnianych	słupach.	z	lin	o	rdzeniu	stalowym,	o	oczkach	zapewniających	
bezpieczeństwo	użytkownikom	i	zgodnie	z	zaleceniami	producenta.	
Zawieszona	na	wysokości	od	0,5	m	do	1,5	m	nad	poziomem	gruntu.	

Wspinaczkowy	plac	zabaw	z	elementami	linowymi	zapewniający	
możliwość	zabawy	dla	10-15	dzieci	jednocześnie	oraz	zajmujący	
powierzchnię	około	100	m2.	Składa	się	z	około	30	drewnianych		belek	 
o	długości	od	2	do	4	m	oraz	elementów	linowych.

Dwie	liny	rozpięte	pomiędzy	drewnianymi	słupami	w	odległości	ok.	2,5	m,	
połączone	pionową	liną	w	połowie	odległości.	Liny	wzmocnione	o	rdzeniu	
stalowym.	Dolna	lina	zawieszona	na	wysokości	nie	większej	niż	0,5	m	nad	
poziomem	gruntu.

źródło:https://shop.eibe.net/en/suspension-bridge-crossing-m2-52500807000.html

2.3. Dwie równoległe liny

Dwie	liny	rozpięte	pomiędzy	drewnianymi	słupami,	połączone	pionową	liną	
w	połowie	odległości.	
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źródło:	https://shop.eibe.net/en/balance-station-unni-54524105300.html?number=54524106300

2.5. Przejście zygzak

źródło:	https://shop.eibe.net/en/balance-log-crossing-m5-52501107000.html

2.6. Przejście po belce

Przejście	długości	ok.	3,5	m	składające	się	z	3-4	belek	drewnianych	
ułożonych	w	zygzak.

Przejście	o	długości	ok.	2,5	m	składające	się	z	poziomej	belki	o	przekroju	
okrągłym	zamocowanej	na	trzpieniu	ze	stali	nierdzewnej	na	wysokości	
maksymalnie	0,5	m	nad	poziomem	gruntu	oraz	poziomej	wzmocnionej	liny	
o	rdzeniu	stalowym	zamocowanej	ok.	2	m	nad	poziomem	gruntu.	

źródło:	https://shop.eibe.net/en/island-52501907306.html?number=52501907306

2.7. Słup drewniany z podestem

źródło:	https://www.larslaj.pl/produkt/slizgawka-szeroka-h120/551

2.8. Zjeżdżalnia

Słup	drewniany	o	wysokości	ok.	2,2	m	nad	poziomem	gruntu	i	średnicą	
15-20	cm,	montowany	w	gruncie	na	głębokość	ok.1m,	wraz	z	wyspą	na	
wysokości	maksymalnie	0,5	m	nad	poziomem	gruntu.	Element	łączący	
przejścia	po	linach	i	belkach.

Zjeżdżalnia	o	szerokości	ok.	1	m	i	wysokości	1,2	m	ze	ślizgiem	
wykonanym	ze	stali	nierdzewnej	wraz	z	drewnianym	podestem	i	słupkami	
umożliwiającymi	dostęp	do	zjeżdżalni.	Ślizg	nie	może	być	zlokalizowany	
od	strony	południowej	lub	zachodniej,	aby	nie	nagrzewały	go	promienie	
słoneczne.

źródło:	https://www.huck.pl/place_zabaw_producent/oryginalne-ptasie-gniazda_18525/hustawka-chill-out-xxl_ST-803

3.1. Huśtawka typu gniazdo

źródło:	http://www.muller.com.pl/pl/hustawki-wahadlowe/hustawka-ramieniowa-dwuosobowa

3.2. Huśtawka ramieniowa dwustronna

3. Plac zabaw

Konstrukcja	wykonana	z	2	słupów	stalowych	o	średnicy	malowanych	
proszkowo	w	kolorze	RAL	7016.	Łańcuchy	i	liny	do	zawieszenia	w	
czarnej	otulinie.	Powierzchnia	gniazda	do	leżenia	ok.	1,8	m2.	Gniazdo	
zabezpieczone	przed	obracaniem.	Siedzisko	wraz	z	kołnierzem	w	kolorze	
czarnym.	Siedzisko	wykonane	z	maty	gumowej	wzmocnionej	łańcuchami	
lub	lin	w	kolorze	czarnym	o	odpowiedniej	wytrzymałości,	dostosowane	 
do	użytku	przez	osoby	z	niepełnosprawnością.

Huśtawka	ramieniowa	podwójna,	o	konstrukcji	z	rury	stalowej	malowanej	
proszkowo	w	kolorze	RAL	7016		zabezpieczonej	przed	korozją	z	
dwoma	siedziskami:	jednym	typu	deseczka	i	jednym	kubełkowym	dla	
najmłodszych	dzieci.	
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źródło:	https://shop.eibe.net/en/play-unit-winja-54501205306.html?number=54501206300&c=501013

4.2. Domek dla mniejszych dzieci

źródło:	https://shop.eibe.net/en/spring-rocker-ugo-54500905306.html?c=501005

4.3. Bujak sprężynowy 
źródło:	https://shop.eibe.net/en/motor-activity-station-abadi-54530005100.html?number=54530006100

4.1. Równoważnia

4. Plac zabaw dla najmłodszych

5. Sport

źródło:	http://www.muller.com.pl/pl/kosze-do-koszykowki/kosz-do-koszykowki-z-tablica-kratownicowa

5.1. Kosz do koszykówki

źródło:	https://sportgrupa.pl/produkt/zewnetrzny-stol-do-tenisa-stolowego-pingo-outdoor/

5.2. Stół do tenisa stołowego

5.3. Siatka do siatkówki

Równoważnia	składająca	się	z	dwóch	drewnianych	pionowych	elementów	
konstrukcyjnych	o	przekroju	okrągłym	lub	prostokątnym,	jednej	ruchomej	
poziomej	deski	zamocowanej	pomiędzy	nimi	na	wysokości	ok.	0,5	m	oraz	
gumowych	odbojników.

Urządzenie	do	zabawy	dla	najmłodszych	dzieci	składające	się	 
z	podestu	wraz	ze	ścianami,	schodków	wejściowych,	drabinki	wejściowej	
wykonanej	ze	stali	nierdzewnej,	ławki,	zjeżdżalni,	zadaszenia,	balustrady	
zabezpieczającej	przed	upadkiem	z	pionowymi	prętami	o	przekroju	
okrągłym	ze	stali	nierdzewnej,	zjeżdżalni	oraz	zadaszenia.	Różnica	
wysokości	zniwelowana	jest	dzięki	nasypowi	porośniętemu	trawą.	 
W	balustradę	wbudowane	są	piłki	do	przesuwania	po	prętach	balustrady.		

Drewniany	bujak	w	formie	zwierzątka	zamocowany	na	sprężynie	ze	stali	
nierdzewnej,	ze	stalowym	uchwytem.	

Konstrukcja	wykonana	z	rury	stalowej,	wysokość	kosza	3,05	m	do	krawędzi	
obręczy.	Tablica	o	wymiarach	1600	x	1100mm	wykonana	z	kraty	stalowej	
wkomponowanej	w	ramę	z	profilu	zamkniętego.	Kosz	wykonany	z	obręczy	
z	pręta	gładkiego	20	mm,	wyposażonego	w	łańcuch.	Tablica	wyposażona	
w	kasetę	zapobiegającą	kradzieży.	Kształt	słupa	podtrzymującego	kosz	
w	formie	tzw.	gęsiej	szyi.	Wszystkie	elementy	stalowe	ocynkowane,	
malowane	proszkowo	w	kolorze	RAL	7016.	

Stół	do	tenisa	stołowego	o	wymiarach	zewnętrznych	ok.	274x153	cm.	
Konstrukcja	wykonana	z	rur	stalowych	ocynkowanych	i	malowanych	
proszkowo	w	kolorze	RAL	7016.	Blat	HPL	o	grubości	9	mm.	Narożniki	
stołu	wykończone	gumowymi	nakładkami	ochronnymi.	Siatka	stalowa	
zabezpieczona	przed	korozją.	Stół	przystosowany	do	korzystania	przez	
osoby	na	wózkach	inwalidzkich.	

2	słupy	stalowe	o	przekroju	okrągłym/owalnym,	ocynkowane,	malowane	
proszkowo	w	kolorze	RAL	7016.	Siatka	wykonana	z	czarnego	sznurka	 
z	górną	taśmą	w	kolorze	białym.	Możliwość	regulacji	wysokości	
zawieszenia siatki.
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6. Mała architektura

źródło:	https://www.investim.com.pl/oferta/453_321awka-stalowa--nr-kat-156-zo_lawka-stalowa-z-oparciem

6.1. Ławka z oparciem

źródło:	https://www.investim.com.pl/oferta/453_321awka-stalowa--nr-kat-156-zo_lawka-stalowa-z-oparciem

6.2. Ławka bez oparcia

Siedzisko	i	oparcie	ławki	wykonane	z	desek	z	impregnowanego	drewna	
sosnowego	wykończonego	lakierobejcą	w	kolorze	zbliżonym	do	akacji.	
Stelaż	ławki	z	podłokietnikami	wykonany	zgodnie	z	rysunkiem,	z	rury	
stalowej	o	przekroju	okrągłym,	malowanej	proszkowo	w	kolorze	RAL	7016.	

Ławka	bez	oparcia,	wykończenie	jw.	

źródło:	https://www.investim.com.pl/oferta/518_%C5%81awka%20stalowa%20/%20Nr%20kat.%20156%20dwustron-
na_lawka-stalowa-dwustronna-z-oparciem

6.3. Ławka z oparciem dwustronna

źródło:		Katalog	Małej	Architektury	DG

6.4. Ławostół

Ławka	z	oparciem	dwustronna,	wykończenie	jw.	

Ławostół,	wykończenie	jw.	
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źródło:	https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/lawki/hamak-miejski-02-916

6.5. Hamak

źródło:	https://www.mmcite.com/pl/produkty#!kosze-na-odpadki/crystal

6.7. Kosze na odpady z segregacją na 5 frakcji

źródło:		opracowanie	własne

6.6. Siedzisko w strefie wejściowej

źródło:	https://www.mmcite.com/pl/produkty#!kosze-na-odpadki/crystal/cs110x

6.8. Kosze na odpady zmieszane

Hamak	zawieszony	na	dwóch	słupach	o	przekroju	okrągłym	ze	stali	
nierdzewnej	lub	ocynkowanej	malowanych	proszkowo	w	kolorze	RAL	
7016	za	pomocą	lin	stalowych.	Hamak	z	kontrolą	wychyłu,	zapewniającą	
bezpieczeństwo	użytkowników.	

Siedzisko	ławki	oraz	boki	wykonane	z	desek	z	drewna	sosnowego	
impregnowanego	oraz	wykończonego	lakierobejcą	w	kolorze	zbliżonym	
do	akacji.	Konstrukcja	ławki	wykonana	z	betonu	architektonicznego	
zbrojonego	o	gładkiej	nawierzchni	w	kolorze	jasnoszarym.	

Kosz	na	odpady	wykonany	ze	stali	ocynkowanej	malowanej	proszkowo	
w	kolorze	RAL	7016,	o	przekroju	prostokątnym.	Okrągły	wlot	na	odpady	
w	przedniej	ścianie	kosza.	Kotwiony	do	stopy	fundamentowej.		Pojemnik	
wewnętrzny	o	pojemności	45	l	ze	stali	ocynkowanej.	

Kosz	na	odpady	zmieszane,	wykończenie	jw.
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7.2. Tablica edukacyjna z ruchomymi elementami

7.3. Słupek edukacyjny7.1. Tablica edukacyjna

7. Elementy edukacyjne 8. Tablice informacyjne

8.1. Tablica informacyjna duża

8.2. Tablica informacyjna mała

Detal mocowania tablicy do słupka drewnianego

Przykład małej tablicy informacyjnej
Tablica	o	drewnianej	konstrukcji.	Na	słupach	i	poprzeczkach	zamocowane	
jednostronnie	zadrukowane	tablice	edukacyjne		wykonane	z	blachy	
stalowej	ocynkowanej	z	nadrukiem	UV	zabezpieczonym	lakierem.	

https://www.holmes-wood.com/projects/cliveden
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źródło:	http://www.zycieaklimat.edu.pl/okolice-pomiechowka

9.1. Głazy źródło:	https://www.stojaknarower.pl/stojaki-na-rowery-typu-u/198-12729-stojak-u-15-owalny.html#/30-mocowan-
ie-do_przykrecenia/33-rozmiar_szerxwys-60x80cm/36-material-stal_ocynkowana/67-przekroj_rury-o_483mm

11.1. Stojak rowerowy

źródło:	https://www.luxmarket.pl/product/lampa-parkowa-tytan-led-40w-ciemny-popiel

10.1. Lampa parkowa

źródło:	http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/oswietlenie-kortow-tenisowych/

10.2. Lampa sportowa

10. Oświetlenie9. Elementy krajobrazowe

9.2. Kłody z drewna akacjowego

11. Pozostałe elementy

źródło:	http://stacjenaprawyrowerow.pl/produkt/stacja-toolbox-pro/

11.3. Stacja samodzielnej naprawy rowerów

Wyoblone	naturalnie	głazy	o	średnicy	od	0,8	do	1,5	m,	wkopane	w	grunt	 
i	tworzące	nieregularny	okrąg.

Nieokorowane	kłody	z	drewna	akacjowego	o	długości	od	1,5	do	3	
m	i	średnicy	min.	0,25	m.	Przytwierdzone	do		betonowych	bloczków	
zakotwiczonych	w	gruncie.	Rozmieszczenie	kłód	i	głazów	zgodnie	 
z	rysunkiem	koncepcji.	

Latarnie	do	umieszczenia	wzdłuż	ścieżek	i	parkingu	powinny	mieć	około	
4-4,5m	wysokości.	Wysokość	punktu	świetlnego	i	jego	wysięg	należy	
dobrać	zgodnie	z	obliczeniami	fotometrycznymi	dla	konkretnego	modelu	
oprawy.	Słup	powinien	być	wykonany	ze	stali	ocynkowanej	malowanej	
proszkowo	na	RAL	7016,	bez	widocznych	spoin.	Słup	prosty	lub	zbieżny	 
o	przekroju	okrągłym,	niestylizowany	i	bez	bazy	dekoracyjnej.	

Do	oświetlenia	boisk	należy	zastosować	oprawy	zapewniające	100	lux	 
na	boiskach	–	ich	powierzchnia	powinna	być	jednolicie	oświetlona.	Słupy	
należy	dobrać	jak	najbardziej	podobne	do	słupów	oświetlających	pozostałą	
część	Parku.	Oprawy	powinny	być	wyposażone	w	daszek	ograniczający	
świecenie	w	górę	i	na	boki.	

Stojak	na	rowery	ze	stali	ocynkowanej	malowany	proszkowo	w	kolorze	
RAL	7016	o	przekroju	okrągłym/owalnym	o	średnicy	ok.	48	mm	o	długości	
1	m	i	wysokości	0,8	m,	wbetonowany	w	podłoże.	Między	stojakami	należy	
zachować	odległość	1m.	

Stacja	do	naprawy	rowerów	umożliwiająca	wykonanie	wszystkich	
podstawowych	napraw.	Wyposażona	w	pompkę,	manometr,	zestaw	
narzędzi	zawierający	co	najmniej	wkrętak	krzyżowy,	wkrętak	płaski,	
klucz	nastawny,	klucz	płaski	8x9	mm	oraz	13x15	mm,	zestaw	kluczy	
imbusowych,	łyżki	z	tworzywa	do	opon.	Stacja	wykonana	ze	stali	
ocynkowanej	oraz	malowana	proszkowo	w	kolorze	RAL	w	kolorze	7016.	

źródło:	pixabay
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źródło:	https://metalowy24h.pl/pl/p/SKLADANY-SLUPEK-U12c-SLUPEK-PARKINGOWY-CHODNIKOWY-BLOKUJACY-80-
cm-fi-121-mm-CZARNY/4870

11.4. Słupek drogowy składany

11.7. Schody

źródło:	https://archgoods.eu/product/poidelko-urbus/

11.5. Poidełko

11.6. Pochylnia terenowa

Składany	i	zabezpieczony	przed	złożeniem	przez	osoby	niepowołane	
słupek	ze	stali	ocynkowanej	o	przekroju	okrągłym	zamknięty	stalowym	
kapslem,	malowany	proszkowo	na	kolor	RAL	7016.

Poidełko	z	wodą	pitną	(zasilenie	z	sieci	wodociągowej)	o	konstrukcji	 
z	ocynkowanej	rury	stalowej	o	przekroju	okrągłym	malowanej	proszkowo	 
w	kolorze	RAL	7016.	Misa	żeliwna	malowana	proszkowo	w	kolorze	RAL	
7016.	

źródło:	art.bud.pl

Pochylnia	i	schody	pozwalające	na	pokonanie	różnicy	wysokości	 
na	skarpie	biegnącej	wzdłuż	ul.	Tysiąclecia.	Pochylnia	o	parametrach	
zapewniających	dostępność	dla	osób	z	niepełnosprawnością.	Schody	
z	betonowych	prefabrykowanych	stopnic,	pochylnia	ze	spadkiem	
wykonanym	w	gruncie,	z	nawierzchnią	z	kostki	betonowej.	Poręcze	 
ze	stali	ocynkowanej	malowanej	proszkowo	na	RAL	7016.


