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                                         OPIS  TECHNICZNY  

1. DANE OGÓLNE: 

1.1.  Inwestor :  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  
                              w Krakowie,  

                                    ul. Centralna 53 
 
1.2.  Inwestycja:   Zagospodarowanie Parku  RATUSZOWEGO  
                                 w  Krakowie - Nowa Huta   

        (w zakresie budowy elementów małej architektury w miejscu  
        publicznym, remontu istniejących  
        obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, w tym:  
        ciągów pieszych i placów oraz utwardzenie powierzchni gruntu 

        na działkach budowlanych, budowy przyłączy elektrycznych 
        do iluminatorów ziemnych) 

 
1.3.  Adres inwestycji:  Kraków - Nowa Huta,  
                                           Al. RóŜ/ Rydza Śmigłego/ Przyjaźni/  
                                           Gardy Godlewskiego 
                                           nr działki: 167, 168, 169, 144, 196, 170 
                                           obręb  45 Nowa Huta 
 
1.4. Autorzy: mgr inŜ. arch. Piotr KałuŜa 
                            ul. Zdrowa 38, 31-216 Kraków 
 
1.5.  Podstawa opracowania: 

• Zlecenie Inwestora 
• Wytyczne i wymagania Zamawiającego 
• Wytyczne i opinie zebrane w toku opracowania projektu 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 :500 
• Wyrys z mapy ewidencji gruntów w skali 1:1000 
• Wypis z rejestru gruntów 
• Wizje lokalne i pomiary terenowe na potrzeby niniejszego 

opracowania 
• Obowiązujące normy i przepisy prawa oraz zdobyta wiedza  

techniczna 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

2.1. Zagospodarowanie terenu 

Tematem opracowania jest zagospodarowanie Parku Ratuszowego                



w Krakowie – Nowej Hucie. Projekt obejmuje renowację istniejących 
pieszych ciągów komunikacyjnych, załoŜenie placów, wymianę istniejących 
urządzeń małej architektury i budowę małej architektury w miejscu 
publicznym, zabezpieczenie i wymianę elementów oświetlenia. 

2.2. Projekt zieleń oraz inwentaryzacja i gospodarka zielenią   
       – wg odrębnego opracowania 
2.3. Projekt przyłączy oświetlenia, zabezpieczenia istniejącej  
       infrastruktury i wymiany elementów oświetleniowych  

- wg odrębnego opracowania 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1. Lokalizacja: 

Terenem inwestycji jest Park Ratuszowy, który znajduje się                        
w przestrzeni osiedlowej w Nowej Hucie. Jest on częścią historycznego, 
socrealistycznego załoŜenia urbanistycznego, wpisanego do rejestru 
zabytków. Park zwany wcześniej Placem Ratuszowym jest częścią 
przewidzianą w pierwotnych planach budowy Nowej Huty pod budowę 
Ratusza, który miał być usytuowany na północnej osi od Placu 
Centralnego. W miejscu obecnego parku miał znajdować się plac przed 
ratuszem. 
Park znajduje się po prawej stronie osi biegnącej na północ od Placu 
Centralnego i jest usytuowany pomiędzy osiedlami Centrum B, Szklane 
Domy, Słoneczne i osiedlem Zgody. 

 
3.2. Istniejące zagospodarowanie: 

Park połoŜony jest pomiędzy ulicami: od południa Aleją Przyjaźni, od 
zachodu Aleją RóŜ, od północy Aleją płk Edwarda Rydza Śmigłego, od 
wschodu ulicą płk Gardy Godlewskiego. 
Układ parku to typowe geometryczne załoŜenie oparte na bazie prostokąta, 
w którym przekątne - wewnętrzne alejki, przecinają się w centralnej części. 
Dzielą one teren parku na cztery nieregularne części, mające kształty 
przybliŜone do trójkątów. Kompozycja nawiązuje do barokowych układów 
ogrodowo-parkowych.  
W części północno-wschodniej, przy skrzyŜowaniu z alei płk E. Rydza – 
Śmigłego oraz płk Gardy Godlewskiego, do głównej alei parkowej 
doprowadzone są dwie wąskie ścieŜki, które są najprawdopodobniej 
utwardzonymi „przedeptami” trawnika. ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe w tym rejonie 
powstał nowy „przedept” prowadzący w kierunku istniejącego przejścia dla 
pieszych i pobliskiej szkoły. Drugim znaczącym przedeptem, jaki powstał            
w parku jest obszar południowo zachodni, związany jest lokalizacją                   
i funkcjonowaniem w obrębie parku przystanków autobusowych. Park 
otoczony jest szerokimi chodnikami towarzyszący ulicom: Alei Przyjaźni, 
Alei RóŜ, Alei płk Rydza Śmigłego. Od strony ulicy płk Gardy Godlewskiego 
chodnik nie występuje a park graniczy bezpośrednio z ulicą. 



Kompozycja zieleni parku jest mało czytelna ze względu na liczne 
nasadzenia drzew i krzewów. Pierwotny układ z lat 50- tych został 
zatracony poprzez  dosadzenia roślinności wysokiej w późniejszych latach. 
Najbardziej czytelny układ pozostał w części parku sąsiadującej z Aleją 
RóŜ. Znajdują się tam pasma róŜ w układzie prostopadłym do ulicy oraz 
drzewa w układzie o charakterze alejowym, w linii wzdłuŜ chodnika. 
Część południowa, północna oraz wschodnia są najbardziej zagęszczone 
przez drzewa, tworząc gęste grupy oraz zacieniając trawniki, przez co 
trawa rośnie w tych miejscach słabiej. Układ zieleni w tych  częściach  
uniemoŜliwia ekspozycję na wnętrze parku z jego obrzeŜy a nawet juŜ                 
z samego parku. 
Gęsto nasadzona drzewami część wschodnia parku przy ul. płk Gardy 
Godlewskiego zmniejsza wizualnie wnętrze parkowe. Układ roślinności jest 
w niej najbardziej chaotyczny i nieczytelny. 
Wiek najstarszych drzew szacuje się na 50-60 lat. Są to między innymi 
topole włoskie, buk pospolity, dęby szypułkowe oraz klony pospolite i klony 
srebrzyste sadzone przy zakładaniu parku w latach 50-tych. Widoczne są  
systematyczne dosadzania w parku m.in. w duŜej ilości jabłoni 
purpurowych. Rosną one w grupach, przy alejach parkowych oraz studni od 
strony ulicy płk Rydza Śmigłego.  
Elementy małej architektury występujące w parku to przede wszystkim: 
oświetlenie parkowe, ławki, kosze na śmieci, stoliki do gier planszowych 
(szachy, chińczyk) oraz dwie studnie do poboru wody ze źródła 
„Solidarność”, zlokalizowane w północnej części parku.  
Ławki w parku zlokalizowane są przy głównych alejach parkowych               
a takŜe w mniejszej ilości  przy Alei Przyjaźni oraz ul. płk Rydza Śmigłego. 
Są to ławki o konstrukcji stalowej, których siedziska i oparcia wykonane są 
z listew drewnianych, pomalowanych w kolorze zieleni.  
Podobnie rozmieszczone jak ławki, są lampy parkowe – tylko wzdłuŜ 
głównych krzyŜujących się alejek parkowych.  Północno-wschodnia część 
parku jest niedostatecznie oświetlona. Lampy parkowe mają formę słupów 
Ŝelbetowych o przekroju ośmiobocznym. Klosz lamp wykonany jest ze 
szkła i ma kształt kuli. Lampy rozmieszczone są jednostronnie wzdłuŜ 
kaŜdej z alejek. 
Park Ratuszowy charakteryzuje duŜa ilość stołów do gier w szachy oraz 
„chińczyka”. Są zlokalizowane przy głównych alejkach, na wydzielonych 
placykach z nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. 
W części centralnej parku, przy skrzyŜowaniu alei parkowych zlokalizowana 
jest rzeźba parkowa przedstawiająca „rybę”. 
W Parku Ratuszowym znajduje się ujęcie wód artezyjskich „Solidarność”, 
które zlokalizowane jest w północnej części parku. Do poboru wód słuŜą 
dwie studnie o jednakowej formie. W granicy parku zlokalizowany jest jeden 
obiekt kubaturowy. Znajduje się on w południowo-wschodniej części parku. 



Jest to jednokondygnacyjny obiekt usługowy mieszczący w sobie 
kwiaciarnie. 

 
3.3. Uzbrojenie terenu: 

W naroŜniku północno zachodniej części parku przebiega sieć gazowa 
niskiego ciśnienia dn110, który został wybudowany w 2008r. Szerokość 
strefy kontrolowanej gazociągu, której linia środkowa pokrywa się z osią 
gazociągu powinna wynosić 1m. 
W zachodniej oraz południowej części parku przebiega sieć ciepłownicza: 
preizolowana 2xDn600, 2xDn150 oraz kanałowa 2xDn400 ponadto w parku 
zlokalizowane są komory ciepłownicze 1WK6, 1WK5, 1WK5/1. 
Miejskie uzbrojenie wod-kan: 
• Istniejący wodociąg DN 150mm Ŝel. biegnący w południowo                        

–zachodnim naroŜniku parku. 
• stniejący kolektor ogólnospławny o przekroju 100/150cm biegnący              

w kierunku północ-południe przecinając wzdłuŜ omawianą lokalizację 
wraz z włączeniami istniejących kanałów ogólnospławnych ∅50cm                  
i ∅40cm w rejonie ul. Rydza Śmigłego oraz kanału ogólnospławnego      
w rejonie al. RóŜ/al. Przyjaźni. W w/w wymienionym kolektorze 
znajduje się kabel teleoptyczny. 

• Istniejący kanał ogólnospławny ∅30cm - ∅60cm, biegnący północną, 
wschodnią i południową stroną parku wraz z istniejącymi przyłączami 
kanałowymi do nieruchomości. 

• Studnia głębinowa wiercona zlokalizowana w północnej części terenu 
parku od strony ul. Rydza Śmigłego wraz z instalacją wodociągową do 
punktów czerpalnych oraz spustem. 

W południowej części parku przebiega infrastruktura telekomunikacyjna 
Orange Polska.  
Na całym obszarze ulokowane są lampy oświetleniowe, zasilane kablami 
podziemnymi, pozostające w utrzymaniu ZIKiT. 
 

 3.4. Obiekty kubaturowe w sąsiedztwie terenu inwestycji; 
Park Ratuszowy zlokalizowany jest miedzy osiedlami bloków 
wielorodzinnych Nowej Huty i pełni funkcję publicznego terenu rekreacyjną. 
Jest waŜnym miejscem komunikacyjnym pomiędzy Placem Centralnym                
a sąsiadującymi osiedlami.  
 

3.5. Ukształtowanie terenu; 
Teren w granicach inwestycji jest płaski. Rzędne terenu wahają się            
w przedziale od 211,70m npm - naroŜnik pd.-zachodni do 212,01m npm - 
naroŜnik pn.-wschodni.  

 

 



4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

4.1. Zagospodarowanie terenu; 
Projekt zagospodarowania terenu Parku Ratuszowego zakłada 
maksymalne wykorzystanie istniejącego układu komunikacyjnego                                           
z uwzględnieniem historycznej kompozycji parku, która jest oparta jest na 
planie prostokąta zbliŜonego w proporcji do kwadratu z przecinającymi się 
wzajemnie dwiema alejkami. 
Zachowane zostały dotychczasowe szerokości alejek wynoszące 4m. 
Podstawowym materiałem zastosowanym na ciągi piesze są płyty 
chodnikowe 50x50x7cm w kolorze szarym. W celu uporządkowania 
kompozycji parku  w  północnej części zrezygnowano z chodnika szer. 2m, 
natomiast w stosunku do funkcjonujących przedeptów utwardzono jedynie 
najistotniejsze ich kierunki tj. w północno-wschodniej części parku w rejonie 
przejścia dla pieszych oraz południowo-zachodniej części parku kierunek 
łączący dwa przeciwległe przystanki MPK. Przedept związany                            
z funkcjonowaniem przystanków autobusowych rozwiązano w formie 
utwardzonej ścieŜki o szerokości 1.2m.  
Przestrzeń parku uzupełniono o nowe meble miejskie stylizowane na 
oryginalnym wyposaŜeniu Nowej Huty.  Istniejące ławki, kosze naleŜy 
zdemontować i ewentualnie wykorzystać w innych obszarach miasta. 

 
4.2. Urządzenia rekreacyjne 

We wschodniej części parku, zgodnie z sugestiami słuŜb konserwatorskich  
przewidziano miejsca do zainstalowania urządzeń lub instalacji małej 
architektury dla dzieci i rodziców. Szczegóły wg kart katalogowych. 

 
4.3. Centrum parku 

W centralnej części parku zaproponowano wprowadzenie  geometrycznej 
kompozycji z zieleni niskiej do wysokości maksymalnie 70cm.  Pozostawia 
się istniejącą rzeźbę „Ryby” i nie przewiduje się w jej sąsiedztwie 
lokalizowania innych elementów małej architektury. W zachodniej części 
parku zaproponowano miejsca pod dodatkowe wolnostojące, rzeźby 
parkowe bądź ciekawe instalację artystyczne, które docelowo moŜna 
zamontować w przyszłości w wyznaczonej przestrzeni parku.  

        
  4.4. Mała architektura (wg kart katalogowych) 

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje uporządkowane 
rozmieszczenie (większej ilości niŜ dotychczas) nowych ławek 
stylizowanych na formie historycznej zgodnie z sugestią Miejskiego 
Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Architekta Krajobrazu. Siedziska 
ławek połączone są z oparciem, zbudowane z kantówek  i ukształtowane                 
w falistą płaszczyznę. Ławka montowana jest na wydzielonych placykach               
o utwardzonej, nawierzchni z kostki betonowej bez fugi, nawiązującej                 
w formie i kolorze do cegły klinkierowej, wypłowiałej (stonowany kolor 
ziemisty). 
W projekcie zastosowano równieŜ formy ławek bez oparcia, które 



sytuowane są m.in. przy stolikach do gier, tak by mogło przy nich siedzieć 
więcej niŜ cztery osoby oraz po trzy ławki przy kaŜdym punkcie czerpalnym 
wody.  
Zwiększono ilość stolików do gier, które w części naleŜy zmodyfikować 
poprzez rezygnację z dwóch przeciwległych, betonowych siedzisk na rzecz 
ławki bez oparcia. Utrzymano ich dotychczasowe lokalizacje, zgrupowane w 
dwóch punktach parku w liczbie 6szt. i 4szt. 
W projekcie przewiduje się rozmieszczenie wolnostojących koszy na 
śmieci, nie przy kaŜdej ławce lecz oddalone poza zatoczkami. 
Projekt równieŜ uwzględnia sugestie mieszkańców które odnoszą się do 
wprowadzenia ławek wielobocznych wewnątrz parku jaki i ich 
rozmieszczenia wokół niektórych drzew. Wobec powyŜszego wybrane 
zostały dwie lokalizacje oraz drzewa (zgodnie z planem zagospodarowania) 
gdzie postanowiono zainstalować typ ławki wielobocznej, wśród zieleni bez 
Ŝadnych dochodzących alejek i dodatkowych utwardzonych ciągów 
komunikacyjnych.  
W wschodniej części parku przewidziano zamontowanie koszy na psie 
odchody. Kosze zostały ukryte za istniejącymi grupami drzew i krzewów,  
tak aby nie dominowały w przestrzeni parku, ponadto zachodnia część 
parku to obszar gdzie mieszkańcy spacerują wśród zieleni ze swoimi 
„psiakami”.  
Przy głównych pieszych ciągach komunikacyjnych Alei Rydza Śmigłego 
oraz Alei Przyjaźni od strony parku przewiduje się zamontowanie stojaków 
dla rowerów po 3 szt. w formie  odwróconej litery „U” z rury ze stali 
nierdzewnej.  
Zaproponowano równieŜ w projekcie (w wyniku sugestii mieszkańców) 
wariantowe lokalizację wolnostojącej, samoobsługowej toalety publicznej. 
Propozycja ich lokalizacji podyktowana jest niedalekim sąsiedztwem 
infrastruktury technicznej, względami kompozycyjnymi parku jak równieŜ 
istniejącym układem komunikacji pieszej po parku. 
 

  4.5. Nawierzchnie: 
W projekcie zagospodarowania terenu przyjęto dwa rodzaje 
nawierzchni: 
• Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych wewnątrz układu parku oraz 

chodników wzdłuŜ Alei Przyjaźni, Alei RóŜ i Alei Rydza Śmigłego 
zaprojektowano z płyt betonowych 50x50x7cm w kolorze szarym. 
Podbudowa: górna z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm,               
gr. W-wy 15cm, na podbudowie dolnej z kruszywa naturalnego 
łamanego 0-63mm, w-wa grubości 15cm. Ograniczenie ciągów                   
z zastosowaniem obrzeŜy betonowych 8x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. 

• Nawierzchnie przedeptu pomiędzy przystankami zaprojektowano                             
z kostki betonowej w formie i kolorze zbliŜonej do wypłowiałej cegły 
klinkierowej z naturalną fugą umoŜliwiającą przerastanie trawy. 
Ograniczenia zewnętrzne przedeptu z zastosowaniem obrzeŜy 



betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
• Nawierzchnie pod ławkami i wyodrębnionymi placykami jak równieŜ 

chodnika w północno-zachodniej części parku przyjęto rozwiązać 
poprzez zastosowanie kostki betonowej w formie i kolorze zbliŜonej do 
wypłowiałej cegły klinkierowej lecz bez fugi. 

• Na styku placyków pod ławkami z nawierzchnią ciągów komunikacji 
pieszej wokół i wewnątrz parku wykonanych z płyt betonowych 
(50x50x7cm) naleŜy zastosować obrzeŜa betonowe 8x30cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, obniŜone do poziomu nawierzchni 
(unikać barier). 

 
4.6. Zieleń:  
       Projekt zieleni - szczegóły wg odrębnego opracowania. 

  
4.7. Oświetlenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej: 

Projekt zakłada wykonanie zabezpieczenie istniejącego oświetlenia oraz 
wymianę opraw oświetleniowych (forma kulista). Przewiduje się zastosowanie                               
w miejscach zbliŜeń projektowanej małej architektury i nawierzchni  ciągów 
pieszych rur dwudzielnych AROT SRS 160. Szczegóły wg projektu branŜy 
elektroenergetycznej. 

 
4.8. Odwodnienie 

Wody opadowe z ciągów pieszych i placyków będą odprowadzone 
powierzchniowo na teren zielony.  

 
5. Ochrona  zabytków i krajobrazu. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze układu urbanistycznego Nowej 
Huty wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132 decyzją z dnia 
30.12.2004r. Przedmiotem ochrony na w/w terenie jest rozplanowanie ulic, 
placów, bryły, gabarytów i usytuowanie budowli, wystój wnętrz 
architektoniczno-krajobrazowych, rozplanowanie zieleńców oraz zieleń 
komponowana. Zakres prac wynikający z projektu wymaga uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu 
zabytku wpisanego do rejestru zabytków. 

 
6. Wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję 
      Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej  
      i nie podlega szkodom górniczym. 

 
7. Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Projektowana inwestycja nie powoduje zagroŜeń dla środowiska, obiektów 
sąsiednich oraz higieny i zdrowia uŜytkowników. Teren przewidziany pod 
przedmiotową inwestycję nie jest połoŜony w granicach obszarów chronionych 
w ramach sieci „Natura 2000”.  
 
 
 



8. Ocena geotechniczna 
Warunki geotechniczne przyjęto takie jak dla istniejącego terenu parku: 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, 
poz. 1623, z późn. zm.2) naleŜy przyjąć, Ŝe w podłoŜu projektowanego obiektu 
panują proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty i zakres prac 
naleŜy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych. 

 
9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Cały obszar projektowanej i modernizowanej inwestycji jest dostępny 
bezpośrednio z istniejących ciągów komunikacyjnych. W projekcie nie 
przewiduje się budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier, dzięki czemu 
cały projektowany obiekt jest dostępny dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 
 

10. Warunki ochrony p.poŜ. 
Projekt w Ŝaden sposób nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych 
do innych obiektów nie wpływa zatem na ich ochronę poŜarową.   
 

11. Charakterystyka energetyczna. 
Typ planowanej inwestycji nie wymaga sporządzenia charakterystyki 
energetycznej – brak projektowanych obiektów kubaturowych, jedynie 
wskazane są lokalizacje wariantowe samoobsługowych, wolnostojących 
toalet publicznych. 
 

12. Zgodność projektu zagospodarowania terenu z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” 
Projektowana zabudowa i zagospodarowanie terenu spełniają pod 
względem urbanistycznym i architektonicznym szczegółowe zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum 
Nowej Huty”. Zamierzenie inwestycyjne wpisuje się zarówno                         
w przeznaczenie podstawowe planu miejscowego oznaczonego symbolem 
ZPp.8.1 – ogólnodostępna zieleń urządzona jako park a takŜe w zakresie 
zagospodarowania i lokalizacji elementów niezbędnych dla urządzania                  
i funkcjonowania terenu, takich jak: urządzenia budowlane, sieci                            
i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe, dojazdy                         
i dojścia piesze nie wyznaczone na Rysunku Planu, zieleń, obiekty małej 
architektury. 

 
13. Uwagi końcowe 

• Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać 
wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uŜytkowania w 



Polsce, w szczególności winny spełniać wymogi określone przepisami 
przeciwpoŜarowymi i sanitarnymi  

• Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

• Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi 
odpowiadać Polskim Normom. 

• Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie 
• W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem. 
• Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi. 
• Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach. 
• Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe moŜna zamienić 

na inne o podobnych parametrach i właściwościach technicznych po 
uprzedniej zgodzie Inwestora 

 
14. Zestawienie powierzchni 

• Powierzchnia terenu objętego zakresem opracowaniem około 26 885m2   
• Powierzchnia remontu i wymiany istniejących ciągów komunikacyjnych                

z płyt betonowych 50x50x7cm, w tym: 
a) Wewnętrzne alejki w parku szer. 4,0m, przecinające się wzajemnie: 

1 510,99m2 
b) Zewnętrzne ciągi, poza kwartałem parku od strony głównych ulic:                      

2 785,13m2 
c) Chodnik (przedept) dł. 15,36m , szer. 2,0m – pow. 29,36m2 

 
• Powierzchnia utwardzenia gruntu z kostki betonowej, nawiązującej         

w formie i kolorze do cegły klinkierowej, wypłowiałej z naturaln ą 
fug ą umoŜliwiającą przerost trawy: 
a) Przedept pomiędzy przystankami MPK (południowo-zachodni 

naroŜnik parku) szer. 1,2m, pow. 112,98m2 
 

• Powierzchnia utwardzenia gruntu z kostki betonowej, nawiązującej         
w formie i kolorze do cegły klinkierowej, wypłowiałej bez fugi : 
a) Chodnik istniejący długości 40,71mb, szer. 1,5m – 

powierzchnia: 60,65m2 
b) Chodnik/dojście do ujęcia wody: 6,76m2 
c) Placyki wokół punktów czerpalnych wodę: 21,30/1szt .                        

(łącznie 2 szt.) 
d) Placyk pod stoły do gier: 9,0m2/1szt.  (łącznie 8 szt.) 
e) Placyk pod stoły do gier z dojściem: 9,96m2/1szt .                      

(łącznie 2 szt.) 
f) Placyk pod ławkę z oparciem: 3,0m2/1szt.  (50szt. łącznie) 
g) Placyk wokół toalety (1szt.): 14,0m2 (2 warianty) 

        
 



           Spis urz ądzeń i elementów 
 

Ławka z oparciem Dusseldorf 50szt. 

Ławka bez oparcia Dusseldorf 24szt. 

Ławka wielokątna wokół drzew 2szt. 

Kosz na śmieci T1 47szt. 

Stojaki na rowery – typ odwróconej litery „U” 6szt. 

Stoły do gier (nowe  lub z demontaŜu) 4szt. 

Stoły do gier (istniejące) 6sz. 

Kosze na psie odchody 4szt. 

Tablice informacyjne z regulaminem parku 2szt. 

Urządzenia/ instalacje dla dzieci i rodziców 1 kpl 

Oprawy oświetleniowe – wymiana  15szt. 

Iluminatory ziemne 6szt. 

Wolnostojąca toaleta samoobsługowa  

(2 warianty lokalizacyjne) 

1szt. 

Rzeźba parkowa lub instalacja artystyczna 4szt. 

  

 

 
        

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KARTY KATALOGOWE: 
URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA. 

 


