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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem, 
- mapa zasadnicza z zasobów geodezyjnych
- wizja w terenie 
- obowiązujące przepisy, normy i zasady sztuki budowlanej
- konsultacje społeczne, 
- Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie  z

dnia  8  maja  2012  r.  W  sprawie  ustanowienia  planu  ochrony  dla  rezerwatu
przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”.

4.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest teren położony  przy Jeziorku Czerniakowskim,
przy ulicy Jeziornej 4 w  dzielnicy Mokotów w Warszawie. Teren zlokalizowany jest na działce o
numerze ewidencyjnym 2 (obręb nr 10520). 

Zarządcą  nieruchomości  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  Dzielnicy  Mokotów  M.  St.
Warszawy [OSiR].

4.3.  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres poniższego opracowania obejmuje projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu
będącego przedmiotem opracowania.   

Projekt  koncepcyjny  realizowany  był  na  podstawie  przeprowadzonego  procesu
konsultacyjnego. 

4.4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.4.1. Ogólna charakterystyka

Teren zlokalizowany jest w Warszawie przy Jeziorku Czerniakowskim, przy ul. Jeziornej 4
na działce o numerze ewidencyjnym nr 2 (obręb nr 10520). 

Teren jest obszarem ogólnodostępnym o funkcji rekreacyjnej. 
Teren całej działki leży w obszarze rezerwatu, w obszarze ochrony krajobrazowej. 
Z  uzyskanych informacji  wynika,  że  w chwili  obecnej  Jeziorko  Czerniakowskie  nie  jest

zasilane  żadnym  źródłem  wody,  a  jedynie  wodą  deszczową.  Pojawiły  się  idee  realizacji
dodatkowego zasilenia w wodę. Do chwili obecnej nie zostały zrealizowane. 

Konieczność  realizacji  dodatkowych   źródeł  zasilania  jeziorka  w  wodę  spoza  terenu
zlewiska wskazuje także zarządzenie RDOŚ. 

W przypadku, gdy realizacja powyższych planów odbędzie sie w okresie późniejszym niż
wykonanie  zagospodarowania  terenu  działki  nr  2,  należy  uzgodnić  z  inwestorem ewentualny
zakres prac na działce pod kątem zgodności  z  planowanymi  pracami  związanym z zasileniem
Jeziorka w wodę.    

4.5. STAN ISTNIEJĄCY

4.5.1. Lokalizacja i sąsiedztwo

Teren objęty  opracowaniem zlokalizowany  jest  w Warszawie  przy  ulicy  Jeziornej  4  na
działce o numerze ewidencyjnym 2. Od strony zachodniej teren sąsiaduje z drogą publiczną -
ulicą  Jeziorną,  od południa teren sąsiaduje z terenami zieleni  rekreacyjnej,  natomiast granice
północno-wschodnią terenu stanowi linia brzegowa jeziorka Czerniakowskiego.

Całość terenu objętego opracowaniem leży w granicach rezerwatu przyrody.
4.5.2. Ukształtowanie terenu
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Teren ukształtowany ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim tj.  w kierunku linii
brzegowej  jeziorka  Czerniakowskiego.  Różnica  terenu  wynosi  ok  3,5  -  4m  (rzędne  terenu  w
zakresie 3,9 - 8,03 m n.p.m.) 

4.5.3. Układ komunikacyjny

Do terenu objętego opracowaniem prowadzi droga publiczna - ulica Jeziorna. Na całym
terenie  objętym  opracowaniem  nie  ma  układu  komunikacji  samochodowej.  Przy  ulicy
zlokalizowane są miejsca postojowe dla samochodów. 

Na terenie  nie  występują  właściwie  utwardzone  ciągi  piesze,  całość  terenu  nie  jest
utwardzona. Jedynie przy istniejącym budynku zlokalizowane są schody umożliwiające pokonanie
różnicy wysokości terenu. Istnieją pozostałości płyt betonowych na ścieżce i placu przy wejściu na
kondygnację podziemną woprówki.

Teren nie jest ogrodzony. 
4.5.4. Istniejąca zabudowa

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowany jest budynek tzw. woprówki. Budynek
jest obiektem wolnostojącym w dwóch kondygnacjach - jednej podziemnej, jednej nadziemnej.
Budynek  zlokalizowany  jest  przy  chodniku  ulicy  Jeziornej.  Górna  kondygnacja  (nadziemna)
dostępna  jest  bezpośrednio  z  chodnika  ulicy  Jeziornej,  natomiast  kondygnacja  podziemna
dostępna jest z wewnętrznej części terenu. 

Kondygnacje  nie  są  połączone  wewnętrzną  komunikacją.  Budynek  wykonany  w
konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem czterospadowym. Budynek znajduje się w średnim
stanie  technicznym.  W  ostatnim czasie  przeprowadzono  drobne  prace  remontowe,  jednakże
budynek  wymaga  przeprowadzenia  kompleksowego  remontu  cele,  dostosowania  do  nowych
funkcji i możliwości jego użytkowania. 

 W chwili obecnej budynek użytkowany jest na cele gospodarczo-magazynowe. 
4.5.5. Urządzenia i wyposażenie

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowana jest siłownia plenerowa, składająca się z
kilku urządzeń sportowych. Urządzenia są w dobrym stanie technicznym, są użytkowane przez
użytkowników terenu. 

W pobliżu plaży znajduje się instalacja zewnętrznych natrysków,  obecnie niedziałająca,
ponadto na terenie zlokalizowane są kosze na śmieci. 

Na  terenie  brak  jest  stałych   toalet  publicznych  ogólnodostępnych.  Umiejscowiono
przenośne toalety. 

4.5.6. Roślinność

Całość terenu objętego opracowaniem wraz z jeziorkiem Czerniakowskim stanowi część
rezerwatu przyrody. Na terenie zlokalizowana jest zieleń o zróżnicowanym charakterze (zieleń
niska,  średnia  i  wysoka).  Zieleń  i  jej  rozrost  nie  są  uporządkowane  i usystematyzowane.
Większość  terenu  za  wyjątkiem  plaży,  pokryta  jest  trawą.  Przy  linii  brzegowej  częściowo
występuje roślinność wodna. 

4.5.7. Uzbrojenie działki

W terenie objętym opracowaniem przebiegają sieci:
- Elektroenergetyczna i oświetlenia (napowietrzna),
- Wodociągowa - prowadząca między innymi do niedziałających natrysków. 

Ponadto do istniejącego budynku doprowadzona jest siec elektroenergetyczna.
Stan  techniczny  sieci  nie  jest  znany,  jednak  co  najmniej  kilkuletni  brak  użytkowania
wskazywać może na zły stan techniczny.  

4.6. UŻYTKOWANIE TERENU

Teren  pełni  funkcje  rekreacyjne.  Należy  zauważyć,  że  jest  intensywnie  użytkowany,
szczególnie w okresie letnim w dni słoneczne i dni wolne od pracy.
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Główne funkcje to plażowanie, rekreacja sportowa, rekreacja wodna i grillowanie. 
Zbiornik wodny - jeziorko Czerniakowskie użytkowane jest do kąpieli i pływania, a także

żeglowania. 
Teren  wokół  jeziorka  służy  także  spacerom,  bieganiu  itp.  Rekreacja  taka  odbywa  się

głównie wtedy, gdy teren nie jest intensywnie użytkowany przez plażowiczów.
Teren  służy  także  spacerom  z  psami.  Należy  jednak  zauważyć,  że  zarządzenie  RDOŚ

wskazuje  jednoznacznie  miejsca  wprowadzania  psów  na  terenie  rezerwatu  i  teren  objęty
opracowaniem znajduje się poza obszarem wprowadzania psów.  

4.7. WYTYCZNE PROJEKTOWE Z PROCESU KONSULTACYJNEGO 

Wytyczne projektowe z procesu konsultacyjnego:
- strefowanie terenu na część plaży, łąki, strefy gier zespołowych, strefę edukacyjną, strefę

zabaw, strefę ciszy, strefę natury,
- ograniczenie dostępu do terenów wymagających szczególnej ochrony,
- uregulowanie zejścia do wody dla sprzętu pływającego,
- zagospodarowanie  budynku  na  cele  przechowalni  lub/i  wypożyczalni  sprzętu

pływającego, miejsca spotkań sąsiedzkich, sanitariatów, małej gastronomii,
- w  przypadku  nie  zmieszczenia  podanych  funkcji  zaplanowanie  nowego  obiektu  o

wymiarach zgodnych z wytycznymi środowiskowymi i uwzględniające postulaty dotyczące
stworzenia strefy wyciszenia oraz nie wprowadzania funkcji ściągających masy na plażę,

- uzupełnienie  oferty  edukacyjnej;  uzupełnienie  ścieżki  edukacyjnej  o  ewentualne
rozwiązanie edukacyjne na placu zabaw i wprowadzenie np. ogrodu społecznego.

- rozważenie  ogrodzenia  wokół  terenu,  a  przynajmniej  od  ulicy  Jeziornej  ograniczając
bezpośredni wjazd samochodów i umożliwiając ewentualne wprowadzenie opłat,

- wprowadzenie placu zabaw jako rozbudowa siłowni plenerowej,
- ograniczenie funkcji komercyjnych,
- rozważenie zagospodarowania molo/pomostu, pamiętając, że obiekt może być miejscem,

gdzie pojawią się osoby pijące alkohol,
- znalezienie rozwiązania umożliwiającego dostęp osobom z ograniczeniami ruchu.

4.8. PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.8.1.  Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie  terenu  w  głównym  układzie  nie  ulegnie  zmianie.  Ewentualne  zmiany
wynikać będą z posadowienia nowego budynku. 

4.8.2. Ogólna charakterystyka

W chwili obecnej, mimo intensywnego użytkowania teren nie jest zadbany. Konieczne jest
przeprowadzenie  prac  rekultywacyjnych  i  budowlanych  całości  terenu  działki  wraz  z
podniesieniem standardu terenu i obiektów znajdujących się na nim. 

Należy wydzielić strefy funkcjonalne terenu.
Szczegółowy   charakter  i  zakres  stref  należy  uzgodnić  z  inwestorem  na  etapie

wykonywania projektu budowlanego.  

4.8.3. Planowana zabudowa

Planuje się realizację nowego obiektu wolnostojącego o powierzchni  328m2 o  głównej
funkcji edukacyjnej związanej z tematyką przyrodniczą. 

Z  obiektem  związana  jest  lokalizacja  ogrodu  społeczno-edukacyjnego  uzupełniającego
ofertę nowego budynku. 

Obiekt będzie pełnił funkcje:
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- edukacyjne,
- miejsca spotkań,
- szatni i toalet ogólnodostępnych ,
- gastronomiczne (zgodnie z zarządzeniem RDOŚ - możliwa jest funkcja handlowa).

Ostateczna  funkcja  obiektu  zostanie  opracowana  na  etapie  projektu  budowlanego
zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Inwestora.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska W Warszawie  z  dnia 8 maja 2012 r. W sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu  przyrody  „Jeziorko  Czerniakowskie”  projektowany  obiekt  nie  może  posiadać
fundamentów  oraz  kondygnacji  podziemnych  poniżej  spągu  warstwy  nieprzepuszczalnej w
gruncie.

Powyższe zarządzenie dopuszcza realizację budynku o powierzchni do 500 m2, jednak w
koncepcji  przyjęto  obiekt  o  gabarytach  które  nawiązują  do  szerokości  zabudowy  budynku
istniejącego,  tak,  aby  nowoprojektowany  obiekt  nie  zdominował  terenu  na  którym  zostanie
zlokalizowany. Na etapie opracowywania projektu budowlanego należy uzgodnić z inwestorem
ostateczny zakres i wielkość budynku.     

Budynek  zlokalizowano  w  narożu  południowo  zachodnim  działki.  Obiekt  posiada  1
kondygnację.  Lokalizacja ta umożliwia wkomponowanie budynku w istniejąca skarpę i  różnice
wysokości  terenu.  Dzięki  temu  budynek  i  jego  obecność  na  terenie  nie  będzie  nadto
eksponowana. 

Zaleca się zachowanie linii zabudowy zgodnej z linią zabudowy istniejącego budynku
Ponadto przewiduje się także budowę trzech pomostów, w tym jednego umożliwiającego

sprowadzenie do jeziora sprzętu wodnego .
Lokalizacja pomostów wynika głównie z rozmieszczenia obecnej roślinności wodnej i służy

uporządkowaniu  przestrzeni  użytkowanej  przez  plażowiczów  bez  szkody  dla  fauny  i  flory
rezerwatu.  Dodatkowo  jedne  z  pomostów  jest  komunikacyjnie  powiązany  z  Woprówką,  aby
ułatwić wodowanie sprzętu wodnego. Pomosty są drewniane, aby zachować naturalny wygląd
przestrzeni rezerwatu. Mogą służyć jako punkty wędkarskie poza sezonem letnim, a w sezonie
letnim może służyć plażowiczom jako wejście do wody.

Pomiędzy  nowoprojektowanym  budynkiem,  a  budynkiem  istniejącym  przewiduje  się
wykonanie nowego wejścia głównego na teren. 

Lokalizacja wejścia pozwala także na uregulowanie ruchu i zamontowanie ewentualnego
ogrodzenia terenu w przyszłości. Oprócz schodów w strefie znajduje się pla orma dla osób na
wózkach i rodziców z wózkami. Dodatkowo w wersji 1 w strefie znajdują się schody na dach-taras
projektowanego obiektu. Ze strefą wejściową powiązany jest nowy przebieg ścieżki i lokalizacja
pomostu drewnianego.

Planowana  zabudowa  w  postaci  dużego  nowego  budynku  wzbudzała  kontrowersje
podczas procesu konsultacyjnego. 

W  związku  z  powyższym  zaproponowano  drugą  wersję  koncepcji  -  bez  dużego
nowoprojektowanego budynku. 

Niemniej  konieczne  jest  wykonanie  szatni  i  toalet,  dlatego w drugiej  wersji  koncepcji
ograniczono  nowoprojektowany  obiekt  do  tych  funkcji.  Wersja  2  zakłada  lokalizację  obiektu
będącego  zapleczem  sanitarnym  dla  plażowiczów.  Obiekt  składa  się  z  dwóch  kontenerów
morskich, sanitarnych obudowanych lekką konstrukcją.  Całość jest zagłębiona w skarpie dając
niewielkie wzniesienie od strony ulicy. Jest możliwość zagospodarowania zadaszenia na taras.

Zadaszenie toalet (w wersji 2) lub zadaszenie budynku edukacji przyrodniczej (w wersji 1)
może pełnić funkcję tarasu dla kawiarni.

  Według autorów koncepcji realizacja projektowanego budynku w pełnym zakresie jest
bardziej wskazana i takie rozwiązanie rekomendujemy.   
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4.8.4. Zabudowa istniejąca

Istniejący budynek należy poddać pracom remontowo budowlanym, przystosowując go
do użytkowania. 

Kondygnację podziemną przewiduje się na potrzeby magazynowania sprzętu wodnego.
Do  tej  funkcji  została  podporządkowana  lokalizacja  ścieżki  i  pomostu  nad  jeziorem,  tak  aby
ułatwić wodowanie sprzętu

Kondygnację nadziemną przewiduje się do adaptacji na potrzeby pomieszczeń socjalno -
administracyjnych inwestora.

W przypadku realizacji wersji nr 2 koncepcji,  pomieszczenia kondygnacji górnej mogą być
wykorzystane na organizację spotkań sąsiedzkich lub małej kawiarni. 

Ostateczne rozwiązania funkcjonalne budynku należy opracować i uzgodnić z inwestorem
na etapie opracowania projektu budowlanego.   

4.8.5. Układ komunikacyjny

4.8.5.1. Układ komunikacji samochodowej

Układ komunikacyjny dojazdu do opracowywanego terenu nie ulegnie zmianie - stanowi
go jezdnia ulicy Jeziornej. Zaleca się pozostawienie miejsc postojowych z zachowaniem miejsc
postojowych dla osób niepełnosprawnych. Układ drogi znajduje się poza zakresem opracowania.

W zakresie organizacji  komunikacji  zaleca się wprowadzenie ograniczeń dostępu w dni
wolne. Należy rozważyć w ramach odrębnej inwestycji lokalizację parkingu oddalonego od terenu
i dojście piesze do terenu. 

Należy podtrzymać i egzekwować zakaz wjazdu pojazdów na teren działki szczególnie w
obszarze linii brzegowej. 

4.8.5.2. Ciągi piesze

Dojście do terenu odbywa się istniejącymi chodnikami wzdłuż ulicy Jeziornej.
Planuje się utworzenie układu ciągów pieszych i układu nawierzchni na terenie objętym

opracowaniem. 
Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie  z dnia 8

maja  2012  r.  W  sprawie  ustanowienia  planu  ochrony  dla  rezerwatu  przyrody  „Jeziorko
Czerniakowskie” wskazuje przebieg trasy edukacyjnej wokół Jeziorka. Fragment trasy przebiega
przez opracowywany teren. Jeden z ciągów pieszych pokrywa się z przebiegiem wskazanej trasy
edukacyjnej.  W  pobliżu  plaży  ścieżka  stanowi  barierę  przestrzenną  miedzy  powierzchnią
piaszczystą  a  trawnikiem  na  pozostałym  terenie.  Dodatkowo  wydzielenie  ścieżki  porządkuje
rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci. Przebieg ścieżki uwzględnia także istniejącą lokalizację
punktów informacyjno-edukacyjnych.

W  przypadku  zmian  układu  ciągów  pieszych  na  etapie  projektu  budowlanego  należy
zachować przebieg ciągu stanowiącego trasę edukacyjną.

Przyjmuje się wykonanie ciągów z nawierzchni naturalnej, przepuszczającej wodę. 
Nawierzchnia ścieżki powinna być równa i powinna dawać możliwość przejazdu wózkiem

inwalidzkim  lub  wózkiem  z  dzieckiem.  Wydzielenie  z  przestrzeni  ścieżki  ma  na  celu  przede
wszystkim uporządkowanie terenu.

Na styku ciągów pieszych i terenów zielonych zaleca się zastosować obrzeża stalowe.  

4.8.6.  Boisko sportowe

Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie  z dnia 8
maja  2012  r.  W  sprawie  ustanowienia  planu  ochrony  dla  rezerwatu  przyrody  „Jeziorko
Czerniakowskie”  dopuszcza  realizację  dwóch  boisk.  W koncepcji  przyjęto  wykonanie  jednego
boiska sportowego o głównym przeznaczeniu: siatkówka, badmington. 
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Lokalizacja boiska wynika z uwag mieszkańców, w których konieczne jest odizolowanie
hałaśliwych  aktywności  od  aktywności  relaksacyjnych  jak  np.  Joga.  Stąd  boisko  wydzielone
zostało zielenią niską i wysoką.

Lokalizacja  zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Przyjęto nawierzchnię boiska z piasku. 

4.8.7. Plaża

Przestrzeń  plaży  została  uregulowana  przez  przeprowadzenie  ścieżki  edukacyjnej  i
dosadzenie roślinności ozdobnej. 

Konieczna jest regularna wymiana piasku na plaży.

4.8.8. Strefa sportowa

Na opracowywanym terenie zlokalizowana jest strefa sportowa składająca sie z urządzeń
sportowych siłowni plenerowej. 

Przewiduje się rozszerzenie istniejącej strefy o urządzenia placu zabaw. 
Zaleca się zastosowanie urządzeń integracyjnych.
Nawierzchnię strefy sportowej należy wykonać jako nowa w istniejącym charakterze tj.

nawierzchni piaszczystej.

4.8.9. Polana do jogi

Polana  do  jogi  musi  być  odizolowana  od  hałaśliwych  aktywności.  Przestrzeń  do
aktywności relaksacyjnych powinna być trawiasta, z dobrze utrzymaną trawą.

Powierzchnia polany powinna być otwarta umożliwiająca udział  większej grupy (20-30)
użytkowników w zajęciach.

4.8.10.ŚCIEŻKA DREWNIANA – PUNKT WIDOKOWY

Ścieżka  o  nawierzchni  drewnianej  jest  elementem  urozmaicającym  ofertę  terenu.  Jej
lokalizacja wynika z osi kompozycyjnej na przedłużeniu ulicy Kąpielowej oraz z naturalnej rzeźby
terenu.  Wzdłuż  ścieżki  pozostawione  zostają  głaz  i  drzewo.  Z  tego  powodu  konieczne  jest
wykonanie nawierzchni drewnianej uwzględniające lokalizację tych elementów.

4.8.11.Planowane uzbrojenie 

Na opracowywanym terenie należy wykonać nowe przyłącze sieci elektroenergetycznej,
wodociągowej i kanalizacji dla nowego oraz istniejącego budynku. 

Na  terenie  nie  przewiduje  się  wykonanie  zewnętrznych  natrysków,  natryski  i  toalety
przewidziane są w projektowanych obiektach.

Istniejące instalacje należy zdemontować. Zaleca się przebudowę napowietrznej instalacji
elektroenergetycznej na podziemną.

Instalacja oświetlenia
Nie przewiduje się instalacji oświetlenia. Teren położony jest w obszarze chronionym. Jest

także mocno użytkowany. Ze względu na występowanie zwierząt zaleca się, aby w czasie nocnym
teren nie był użytkowany.

W  odległości  25m  od  naroża  południowo  zachodniego  opracowywanego  terenu
zlokalizowana  jest  istniejąca  sieć  ciepłownicza.  Zaleca  się  przyłączenie  budynku  do  sieci
ciepłowniczej. 

Zaleca się także rozpatrzenie możliwości zastosowania alternatywnych źródeł energii.
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4.8.12.Roślinność

Należy zachować naturalny charakter terenu.
W  zakresie  projektu  zieleni  zaleca  się  na  etapie  projektu  budowlanego  wykonanie

inwentaryzacji zieleni wraz z opracowaniem gospodarki drzewostanem. 
Zaleca się uporządkowanie zieleni wzdłuż ulicy Jeziornej. 
Nawierzchnie  trawiaste  zaleca  się  wykonać  poprzez  siew z  zastosowaniem mieszanek

gatunkowych. 
Zaprojektowano nasadzenia ozdobne: trawy ozdobne i krzewy ozdobne. Niska zieleń ma

za zadanie uporządkować przestrzeń, służy wydzieleniu i wygłuszeniu ewentualnych aktywności
głośnych.  Zaleca  się  stosować  gatunki  rodzime,  nie  kolidujące  z  istniejącą  roślinnością  w
szczególności roślinnością wodną.

W sąsiedztwie nowoprojektowanego budynku przewidziano ogród społeczny. Lokalizacja
zgodnie  z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 

Ogród jest przestrzenią miedzy boiskiem i budynkiem, który może pełnić funkcję ogrodu
społecznego, w którym młodzież zaangażowana w działanie obiektu edukacji przyrodniczej może
wspólnie  uprawiać  rośliny.  Ogród  był  wskazany  przez  mieszkańców jako  ciekawa propozycja
edukacyjna i budująca postawę współpracy u młodzieży i dzieci.

Wzdłuż linii brzegowej Jeziorka jest wiele linii widokowych, jednak w południowej części
terenu znajduje się atrakcyjny wizualnie fragment działki,  w której użytkownicy bardzo często
szukają miejsca, ze względu na widok na całe Jeziorko. W tym miejscu zlokalizowane zostały ławki
odwrócone w stronę jeziorka. Aby zbudować przytulne wnętrze na tyłach ławek zaproponowana
została  ozdobna  roślinność,  która  dodatkowo  podnosi  estetykę  przestrzeni  wzdłuż  ścieżki
edukacyjnej.

4.8.13.Ogrodzenie

Jednym z postulatów podczas konsultacji społecznych było wykonanie ogrodzenia terenu. 
Niemniej  teren  użytkowany  jest  także  w godzinach  wczesnoporannych i  wieczornych,

dlatego jego ogrodzenie ograniczyłoby możliwość jego swobodnego użytkowania,  jak również
ograniczyłoby swobodę poruszania się zwierząt.  

W związku z powyższym nie przewidziano ogrodzenia. Jednakże organizacja wejścia na
teren  i  lokalizacja  nowoprojektowanego  budynku  pozwala  na  ewentualne  wprowadzenie
ogrodzenia, co pozostawiono do decyzji inwestora na dalszych etapach inwestycji.

4.8.14.Wyposażenie

Przyjęto nowe wyposażenie terenu.
Przyjęto ławki wzdłuż ciągów pieszych wraz z koszami na śmieci. 
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Zaleca  się  zastosowanie  ławek  w  konstrukcji  z  stali  oraz  drewna  z  oparciem  oraz

podłokietnikami. 
Nie  przewiduje  się  wyposażenia  terenu  w  miejsca  grillowania.  Obecnie  na  terenie

użytkownicy  grillują  na  własnych  grillach,  jednak  zgodnie  z  głosami  podczas  procesu
konsultacyjnego jest to zachowanie niepożądane. 

4.9. DOSTEPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W chwili obecnej teren nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
Wejście  główne  na  teren  wyposażyć  należy  w  dźwig  osobowy dostosowany  dla  osób

niepełnosprawnych.
Zaleca  się  także,  aby  w budynku  pojawiły  się  dodatkowe rozwiązania  dostępności  jak

ścieżki dla osób niedowidzących, mapy dotykowe, informacje w języku Braille'a. 
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Zaleca się także lokalizację pomieszczenia opiekuna z podopiecznym z wyposażeniem w
siedziska i przewijaki dla dzieci i osoby dorosłej i umożliwiające karmienie dziecka przez matkę.  

W  północnej  części  terenu  przewidziano  taras  widokowy  -  dostępny  dla  osób
poruszających się na wózkach. 

Istniejącą  strefę  sportu,  powiększoną  o  urządzenia  dla  dzieci  zaleca  się  wyposażyć  w
urządzenia integracyjne.  

4.10. ZESTAWIENIE LICZBOWE

BILANS TERENU (wersja 1):

POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 12 348m2

POWIERZCHNIA TRAWY 7 096m2

POWIERZCHNIA PIASZCZYSTA 2 046m2

POWIERZCHNIA ŚCIEŻEK NATURALNYCH 691m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY WOPR 160m2

POWIERZCHNIA NOWEJ ZABUDOWY 372m2

POWIERZCHNIA STREFY WEJŚCIOWEJ 142m2

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI DREWNIANYCH 646m2

POWIERZCHNIA NOWYCH NASADZEŃ 535m2

POWIERZCHNIA OGRODU SPOŁECZNEGO 140m2

POWIERZCHNIA ROŚLINNOŚCI WODNEJ ok 520m2

BILANS TERENU (wersja 2):

POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 12 348m2

POWIERZCHNIA TRAWY 7 688m2

POWIERZCHNIA PIASZCZYSTA 2 046m2

POWIERZCHNIA ŚCIEŻEK NATURALNYCH 631m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY WOPR 160m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY WC 58m2

POWIERZCHNIA STREFY WEJŚCIOWEJ 113m2

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI DREWNIANYCH 397m2

POWIERZCHNIA NOWYCH NASADZEŃ 734m2

POWIERZCHNIA ROŚLINNOŚCI WODNEJ ok 520m2

4.11. WYTYCZNE ORGANZACYJNE

W  trakcie  procesu  konsultacyjnego  wskazano  postulaty  dotyczące  rozwiązań
organizacyjnych, które powinny obejmować:

- częstsze patrole służb porządkowych,
- egzekwowanie zakazu palenia papierosów,
- wprowadzenie zakazu grillowania i jego egzekwowanie,
- egzekwowanie zakazu picia napoi alkoholowych,
- zakaz pływania wpław poza terenem kąpieliska,
- wprowadzenie zakazu organizacji głośnych i hałaśliwych wydarzeń,
- bieżące i częste usuwanie śmieci,
- opracowanie regulaminu porządkowego w wersji obrazkowej, bardziej przejrzystej

i egzekwowanie jego postanowień.
  

Projekt  koncepcyjny Strona 12


