
    

Projekt zagospodarowania Projekt zagospodarowania 
parku wypoczynkowego i placów zabaw parku wypoczynkowego i placów zabaw 

w Leźnicy Wielkiej.w Leźnicy Wielkiej.

  EKO-STYLEKO-STYL  Pracownia Architektury KrajobrazuPracownia Architektury Krajobrazu



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
    Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.1 Teren objęty 
opracowaniem, zwany 
„Starym Rynkiem”. 

Widok od strony 
zachodniej.

Rok 2007



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
    Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.2 Teren objęty 
opracowaniem, zwany 
„Starym Rynkiem”. 

Widok od strony 
południowo- zachodniej.

Rok 2007



  

Fot.3 Teren objęty 
opracowaniem, zwany 
„Starym Rynkiem”. 

Ulica dojazdowa od strony 
południowo- zachodniej.

Rok 2007

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
    Stan istniejący.Stan istniejący.



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
    Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.4 Teren objęty 
opracowaniem, zwany 
„Starym Rynkiem”. 

Widok części wschodniej.

Rok 2007



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
    Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.5 Teren objęty 
opracowaniem, zwany 
„Starym Rynkiem”. 

Widok studni.

Rok 2007



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
    

Opracowywany teren to wnętrze międzyblokowe wymagające poprawy standardu w zakresie pełnienia funkcji 
rekreacyjno- wypoczynkowych.

 W jego środku zaprojektowano rabatę, która została wzbogacona dwiema fontannami usytuowanymi po przeciwnych 
stronach.    

Wokół placu zaprojektowano pasmowe grupy krzewów i krzewinek o dużych walorach dekoracyjnych.  



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy dróg i nawierzchni.Projekt wykonawczy dróg i nawierzchni.

Ciągi komunikacyjne na omawianym terenie przewidziano jako nawierzchnie z kostki 
betonowej typu NOSTALIT w obrzeżu chodnikowym. 

Dla zachowania dawnego przebiegu całego układu zostały wprowadzone jedynie 
niewielkie korekty mające na celu uporządkowanie kompozycji. 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy małej architektury.Projekt wykonawczy małej architektury.

Na placu wypoczynkowym i 
wzdłuż ciągów pieszych 
przewidziano ustawienie 
ławek parkowych 
metalowych z siedziskami 
drewnianymi oraz koszy na 
śmieci.                                
                 

Ponadto proponuje się 
zamontowanie w miejscu 
studni ozdobnego 
wodozdroju.



  

Przewiduje się budowę dwóch 
fontann o prostej konstrukcji ze 
swobodnie ułożonych głazów 
granitowych wykończonych 
tłuczniem granitowym, w obrębie 
centralnie usytuowanej rabaty. 

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy małej architektury.Projekt wykonawczy małej architektury.



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy małej architektury.Projekt wykonawczy małej architektury.

Na wniosek Inwestora przewidziano ustawienie tablicy informacyjnej 
(firmy „ART METAL”). 

W celu właściwego oświetlenia terenu przewiduje się montaż 8 latarni 
parkowych, 4 wyższych (firmy „ART METAL”)- skrajnie 
usytuowanych i 4 niższych (firmy „ART METAL”) rozmieszczonych 
bezpośrednio wokół placu wypoczynkowego. 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Opracowane w 2007 roku projekty 
koncepcyjne przewidują przyjęcie 
jednego motywu, który stałby się 
wspólny dla całego osiedla. 

Motywem tym jest powietrze i 
uwidaczniający je wiatr, który w 
przestrzeni osiedla mają symbolizować 
swobodne linie nasadzeń i towarzyszące 

im elementy wyposażenia.  



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Trzmielina Fortune'a 'Harlequin' 

Euonymus fortunei 'Harlequin' 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' 

Euonymus fortunei 'Sunspot' 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Tawuła japońska 'Crispa' 

Spiraea japonica 'Crispa' 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Żurawka drobnokwiatowa ‘Palace Purple’ 

Heuchera micrantha ‘Palace Purple’ 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Lawenda wąskolistna 

Lavandula angustifolia 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Rozchodnik ostry 

Serum acre 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Macierzanka piaskowa 

Thymus serpyllum 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Kostrzewa walezyjska 

Festuca valesiaca ‘Glaucantha’ 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Szafran 

Crocus sp. 



  

ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.ETAP I:  Projekt zagospodarowania parku wypoczynkowego.
      Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.

Narcyz

Narcissus sp. 



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
      Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.6 Teren objęty 
opracowaniem. 

Widok części południowej.

Rok 2008



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
      Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.7 Teren objęty 
opracowaniem. 

Widok części południowej.

Rok 2008



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
      Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.8 Teren objęty 
opracowaniem. 

Widok istniejącego placu 
rekreacyjnego w części 
północnej.

Rok 2008



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
      Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.9 Teren objęty 
opracowaniem. 

Widok istniejącego placu 
rekreacyjnego 
sąsiadującego z 
przedszkolem w części 
północnej.

Rok 2008



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
      Stan istniejący.Stan istniejący.

Fot.10 Teren objęty 
opracowaniem. 

Widok istniejącego placu 
zabaw w części 
południowej.

Rok 2008



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.

Z uwagi na dotychczasowy sposób użytkowania na omawianym terenie zostały zaprojektowane trzy place: jeden 
wypoczynkowy i dwa place zabaw. 

Wokół placów, o geometrycznych kształtach, zaproponowano swobodne pasmowe nasadzenia krzewów i bylin o 

dużych walorach dekoracyjnych. 

Opracowywany teren to 
niewielki skwer z 
centralnie usytuowaną 
aleją z kostki oraz 
kilkoma elementami 
małej architektury.



  

Ciągi komunikacyjne na omawianym terenie przewidziano jako nawierzchnie żwirowe naturalne w obrzeżu „EKO-
BORD” oraz nawierzchnię z kostki betonowej typu HOLLAND w obrzeżu chodnikowym. 

Dla zachowania istniejących alejek cały układ drogowy został wzbogacony jedynie o obwodnicę, której wytyczenie 
miło na celu funkcjonalne połączenie ze sobą poszczególnych placów. 

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy dróg i nawierzchni.Projekt wykonawczy dróg i nawierzchni.



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy dróg i nawierzchni.Projekt wykonawczy dróg i nawierzchni.

Istniejący chodnik z kostki typu HOLLAND.

Plac z kostki bezfazowej.



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy dróg i nawierzchni.Projekt wykonawczy dróg i nawierzchni.

Nawierzchnia kauczukowo- poliuretanowa na placu zabaw dla dzieci 
młodszych.
Nawierzchnia żwirowa w obrzeżu typu EKO-BORD na obwodnicy.



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy małej architektury.Projekt wykonawczy małej architektury.

„Kryjówka rysia” (OTTO)

Bujak „Ptaszek” (OTTO)

Piaskownica - (OTTO)



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy małej architektury.Projekt wykonawczy małej architektury.

„Drzewko żbika” (OTTO) Karuzela „Walc” (OTTO)

„Małpi most” (OTTO)



  

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Elementy małej architektury poza placami zabaw.Elementy małej architektury poza placami zabaw.

Ławka betonowa typu BULWAR. Kosz betonowey typu BULWAR. Betonowy stół rekreacyjny.

Betonowy stół do tenisa stołowego. Tablica ogłoszeń. Stojak na rowery.



  

Na całym terenie przewiduje się nasadzenia małych i średnich krzewów oraz bylin, których układ będzie 
symbolizować motyw wiatru i powietrza. 

Poza tym nasadzenia te podniosą walory estetyczne i mikroklimatyczne opisywanego terenu. 

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.



  

Berberys Thunberga 
'Bagatelle‘

Berberis thunbergii 
'Bagatelle' 

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.



  

Trzmielina Fortune'a 
'Coloratus' 

Euonymus fortunei 
'Coloratus' 

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.



  

Trzmielina Fortune'a 
'Harlequin' 

Euonymus fortunei 
'Harlequin' 

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.



  

Krzewuszka cudowna 
'Nana Purpurea' 

Weigela florida 'Nana 
Purpurea' 

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.



  

Powojnik 'Arabella' 

Clematis Grupa 
Integrifolia 'Arabella' 

ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.ETAP II:  Projekt zagospodarowania placów zabaw.
        Projekt wykonawczy zieleni.Projekt wykonawczy zieleni.



    

Dziękujemy za uwagę.Dziękujemy za uwagę.

  EKO-STYLEKO-STYL  Pracownia Architektury KrajobrazuPracownia Architektury Krajobrazu
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