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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI :
powierzchnia terenu objętego rewitalizacją - 6000,00 m2
w tym :
• ścieżki spacerowe - nawierzchnia żwirowa w obrzeżach - 840 m2
• scena - nawierzchnia z kostki betonowej - 35 m2
• nawierzchnia zielona , trawniki , drzewa i krzewy ozdobne - 5125 m2
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
• wycinka czyszcząca zarośli
• zabiegi pielęgnacyjne drzew w niezbędnym zakresie
• zmiana ukształtowania terenu w obrębie działki nr 328/36 , likwidacja nawiezionej skarpy
( wywózka gruzu ) ukształtowanie nowej skarpy po zachodniej stronie terenu
zarezerwowanego pod budowę drogi wewnętrznej przewidzianej planem miejscowym
• wytyczenie i wykonanie ścieżek spacerowych wzdłuż potoku i w obrębie zielonego skweru
na dz. nr 328/36 - ścieżki żwirowe szer 1,5 i 2,2 m z obrzeżami betonowymi
• montaż drewnianego mostku parkowego nad istniejącym "suchym korytem" - mostek z
drewna klejonego sosnowego lub świerkowego o wymiarach 1,5 x 6,0 m na podwalinach
betonowych
MAŁY AMFITEATR :
• wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej umożliwiającej okazjonalne
ustawienie mobilnej sceny w centralnej części terenu (koncerty zespołów muzycznych ,
występy zespołów tanecznych itp. , festyny )
• siedziska - drewniane na prefabrykowanych blokach betonowych typu "big block" ( bloki
gładkie bez zamków i uchwytów montażowych 180/60/50), ustawiane na sucho na
podsypce piaskowej ,
ZIELONA SIŁOWNIA
• montaż plenerowych urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych - 5 szt
• montaż ławek wypoczynkowych i koszy na śmieci - ławki parkowe o podwyższonym
standardzie , drewniane na konstrukcji stalowej lub betonowej - 10 szt i jedna "ławka wifi " z
panelami słonecznymi
• nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych zgodnie projektem zieleni
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