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NAWIERZCHNIE
           nawierzchnia z kostki betonowej
           nawierzchnia mineralna
           nawierzchnia asfaltowa rolkowiska
           nawierzchnia asfaltowa przy ścianie do odbijania piłki
           nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
           nawierzchnia mineralna utwardzona żywicami epoksydowymi
           nawierzchnia bezpieczna siłowni i boiska wielofunkcyjnego
           projektowane rzędne nawierzchni
           spadki poprzeczne
           spadki podłużne
           przełamania nawierzchni

GRANICE:

granica opracowania

granica opracowania dla SkateParku

(odrębne opracowanie)

granica opracowania Ptasiego Zakątka

(wg odrębnego opracowania)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA:

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

granice działek ewidencyjnych

    numery działek ewidencyjnych

działki prywatne/roszczeniowe

12/14

           prze amania nawierzchni
ELEMENTY WYPOSAŻENIA:

    1 budynek usługowy, wielolokalowy

    2 fontanna posadzkowa

          wraz z infrastrukturą podziemną

    3 utwardzenie do odbijania piłki

    4 wielofunkcyjne boisko (do koszykówki,

do siatkówki i do piłki nożnej)

    5    miejsce przeznaczone pod Skatepark

(wg odrębnego opracowania)

    6 pagórek widokowy

taras

ławka z oparciem

          ławka bez oparcia

kosz na śmieci

latarnia

stolik do gry w szachy

krzesło miejskie

          leżak

stół do ping-ponga

poidełko

huśtawka dla dorosłych

urządzenia placu zabaw

          urządzenia siłowni plenerowej

          ogrodzenie placu zabaw

          ogrodzenie panelowe boiska wielofunkcyjnego

INWENTARYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A

B

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

         projektowana linia kablowa wg opisu

         projektowana rura osłonowa

         projektowany słup oświetleniowy wraz z oprawą:

         oprawa pojedyncza

         oprawa pojdwójna

         naświetlacz

         projektowane złącze/szafa wg opisu

         projektowana rozdzielnica główna

C

INSTALACJE WOD-KAN

Z    zasuwa wodociągowa

P    zmiana kierunku przyłącza wodociągowego

Tr    trójnik przyłącza wodociągowego

W1   studzienka wodomierzowa

Ss   studzienka kanalizacji sanitarnej

przyłącze wodociągowe zrur klasy SDR11 PE100

przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U

          ogrodzenie placu zabaw

          ogrodzenie panelowe boiska wielofunkcyjnego

ścianka wspinaczkowa

           podest pod kawiarnię sezonową

         tablica informacyjna z regulaminem parku

         przy wejściach do parku

         tablica informacyjna z regulaminem korzystania

         z obiektu sportowego/zabawowego

         siedziska drewniane na murku betonowym

         na placu zabaw

         lampy solarne (nowa lokalizacja)

TI

TI

INWENTARYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

drzewa istniejące adaptowane

drzewa istniejące do usunięcia

krzewy istniejące adaptowane

krzewy istniejące do usunięcia

ROŚLINNOŚĆ PROJEKTOWANA

           (wykaz gat. - opis do proj. Tom II, rozdz.7, tab.2)

 drzewa projektowane liściaste/iglaste - zestaw gat. C,D,E,F,J w opisie

 grupy drzew owocowych - zestaw gat. G w opisie

 zieleń izolacyjna 3-warstwowa - zestaw gat. A w opisie

           (wzdłuż granic parku w sąsiedztwie ruchliwych ulic)

 nasadzenia krzewów do wys. 250 cm - zestaw gat. B w opisie

 (na trasie planowanej linii tramwajowej)

 nasadzenia z krzewów ozdobnych do wys. 80cm - zestaw gat. H w opisie

 (pomiędzy ciągiem pieszym a rolkowiskiem)

 rabata ozdobna z krzewów i bylin do wys. 150 cm - zestaw gat. I w opisie

 (ciąg reprezentacyjno - ozdobny, rabata trójkątna)

           grupy krzewów i roślin okrywowych - zestaw gat. J w opisie

           (grupy krajobrazowe na trawniku)

           nasadzenia traw - zestaw gat. F w opisie

           (w donicach na placu zabaw)

           trawniki i polany rekreacyjne


