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1. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1.1.  Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

Leśnego Parku Wiejska na działce nr ew. 71/2, obręb 17, w sąsiedztwie ul. Szkolna, Wiejska, 

Wawerska w Otwocku w ramach zadania budżetowego nr 214 pn. Leśny Park "Wiejska" 

 

1.2. Wytyczne projektowe 

 
Projekt zakłada poprawę dostępności terenu zieleni objętego opracowaniem. Projekt zakłada 

dostosowanie programu użytkowego do każdej z grup wiekowych, szczególnie rodzin z dziećmi.  

Planowane wyposażenie parku to: 

 Ścieżki o naturalnej nawierzchni umożliwiające poruszanie się wózków inwalidzkich 

 Toaleta publiczna przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach 

inwalidzkich 

 Oświetlenie terenu 

 Monitoring w technologii światłowodowej 

 Mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) 

 Naturalny plac zabaw o tematyce leśnej 

 Siłownia plenerowa 

 Flowpark  

 Crossfit 

 Pień-szafa dla wędrującej książki 

 Miejsce do spotkań sąsiedzkich z grillem 

 Wybieg dla psów 

 Ogród deszczowy 

    

1.3.  Stan istniejący 

 
Powierzchnia terenu opracowania wynosi ok. 7171,07 m2. Teren leży u zbiegu ulic Szkolnej, Wiejskiej 

i Wawerskiej w Otwocku. Wzdłuż ul. Wawerskiej biegnie chodnik, zlokalizowano tam również miejskie 

oświetlenie (latarnie przyuliczne). Wzdłuż ul. Wiejskiej przebiega ścieżka rowerowa.  
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Rysunek 1 Widok na północną granicę opracowania wzdłuż ul. Wawerskiej z widocznym chodnikiem, latarniami 
i małą architekturą.  

 

Rysunek 2 Widok na teren opracowania od ul. Wiejskiej   

 

Na teren opracowania prowadzą przejścia dla pieszych zlokalizowane w dwóch narożnikach działki od 

strony północnej.  
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Rysunek 3 Widok na teren opracowania ze strony skrzyżowania ul. Wawerskiej z ul. Szkolną 

 
Rysunek 4 Widok na teren opracowania ze strony skrzyżowania ul. Wawerskiej z ul. Wiejską 

 

Teren jest silnie zadrzewiony. Nie posiada żadnej kubatury. Działka uzbrojona jest w sieć 

telekomunikacyjną wzdłuż ul. Wawerskiej. W północno – zachodnim narożniku terenu zlokalizowane 

zostały dwie naziemne skrzynki telekomunikacyjne. W północno - zachodnim oraz południowo-

wschodnim narożniku terenu znajdują się rozdzielnice SN z transformatorem. 
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Rysunek 5 Widok na centralną część terenu opracowania 

 
Rysunek 6 Widok na rozdzielnice SN z transformatorem od strony ul. Szkolnej 

 
 

1.4.  Założenia projektowe 

Głównym założeniem projektowym jest stworzenie przestrzeni w której miejsce dla siebie 

znajdzie użytkownik z każdej grupy wiekowej. Przestrzeń jest kształtowana tak aby dać 

możliwość spotkania i wspólnej aktywności.  
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1.5.  Opis elementów projektowanych 

 

1.5.1. Nawierzchnia 

Zaprojektowano nawierzchnię ziemną ulepszoną. Jest to nawierzchnia powstała na skutek 

przekopania, domieszania w odpowiednich proporcjach gliny i drobnego żwiru (2-8mm). Po 

odpowiednim wyprofilowaniu (aby uzyskać odpowiedni spływ wód opadowych) nawierzchnię należy 

bardzo silnie zagęścić mechanicznie co nada jej twardość starej drogi leśnej. Nie projektuje się 

obrzeży do nawierzchni ziemnej. Jedynie na granicy  między nawierzchnią a rabatami pojawi się 

rzędowo ułożony kamień polny. 

  

Rysunek 7 Nawierzchnia gruntowa ulepszana, silnie 
zagęszczona mechanicznie. 
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1.5.2. Mała architektura 

- Latarnie i monitoring. 

Zgodnie z życzeniem Zamawiającego wprowadzono latarnie o prostej formie. Powinny być one 

wykonane w technologii LED. Słupy i oprawy muszą spełniać normy dotyczące najwyższej odporności 

mechanicznej – IK10 (ze względu na możliwość uszkodzenia przez spadające gałęzie) i 

energooszczędności, a także odporności na warunki atmosferyczne IP65. Lokalizacje latarni należy 

wyznaczyć tak aby można było na wspólnych słupach zamontować oprawy i system monitoringu.  

Sieć monitoringu powinna być wykonana w technologii światłowodowej i być zintegrowana z systemem 

monitoringu miejskiego. Widok kamer powinien obejmować wszystkie strefy aktywności – plac zabaw, 

siłownie plenerową, flowpark, strefę sąsiedzką i strefę z hamakami oraz psi wybieg.  

 
Rysunek 8 Oprawa oświetleniowa i do latarni parkowej. 
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Rysunek 9 Słup do oprawy oświetlrniowej 

 

 

 

 

- Toaleta publiczna 

Toaleta musi posiadać certyfikat dopuszczający do wykorzystania w przestrzeni publicznej i być 

przystosowana do korzystanie przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Aby nawiązać do naturalnego charakteru parku proponowane jest obudowanie toalet elewacją 

przypominającą drewno. 
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Rysunek 10 Propozycja elewacji toalety publicznej 

 
Rysunek 11 Toaleta pybliczna przed obudowaniem 
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- Naturalny plac zabaw – tematyka leśna. 

 

Rysunek 12 Ambona ze zjezdzalniami 

 
Rysunek 13 Mini park linowy (wyposarzony w trasy o różnym poziomie trudności) 
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Rysunek 14 Rzeźba - sarna. 

 
Rysunek 15 Rzeźba - lis. 
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Rysunek 16 Rzeźba – Locha z warchlakami.

 

Rysunek 17 Rzeźba wiewiórka 
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Rysunek 18 Piaskownica z domkiem. 

 
 
 

 
Rysunek 19 Huśtawka wagowa podwójna. 



Projekt Leśniego Parku Wiejska na działce nr ew. 71/2 obr. 17 u zbiegu ul. Szkolna Wiejska, Wawerska w 
Otwocku w ramach zadania budżetowego nr 214 pn. Leśny Park "Wiejska"- koncepcja zagospodarowania terenu  

MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. z o. o. 
ul. Okulickiego 30/23, 05-500 Piaseczno 

 
 Strona 16 z 28 

 

 
Rysunek 20 Pieńki do przeskoków z tropami zwierząt leśnych. 

 

 
Rysunek 21 Huśtawka "Bocianie Gniazdo" 
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Rysunek 22 Huśtawka dla najmłodszych. 

 
Rysunek 23 Bujak sprężynowy dzik. 
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Rysunek 24 Bujak sprężynowy niedźwiedź. 

 
Rysunek 25 Bujak sprężynowy wiewiórka. 
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Rysunek 26 Trampolina ziemna okrągła 

 
 

- Ogrodzenie placu zabaw (wys. ok. 1m) 

 
Rysunek 27 Płotek drewniany, konstrukcja z robinii akacjowej, deskowanie – modrzew europejski. 
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Rysunek 28 Furtki do ogrodzenia placu zabaw. 

- Siłownia plenerowa 
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Rysunek 29 Rower magnetyczny z gniazdem USB     Rysunek 30 Orbitrek magnetyczny z gniazdem USB 

 

 

- Hamaki 
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Rysunek 31 Hamak, stelaż drewniany z siedziskie z liny wzmocnionej matalowymi włóknami 

 
Rysunek 32 Hamak. 

 

- Zagospodarowanie strefy grillowej/ogniska 
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Rysunek 33 Wyniesione palenisko 

 

Zaprojektowano wyposażenie grillowej strefy sąsiedzkiej w podniesione palenisko oraz zamontowany 

nad nim ruszt. Wokół ogniska zlokalizowano ławki zrobione z okorowanych pni, pozyskanych po 

usuwaniu chorych (nie spróchniałych) wchodzących w kolizje niedużych drzew.  

 
Rysunek 34 Ruszt do montażu nad paleniskiem. 

-biblioteka plenerowa- usytuowana w centralnym punkcie Parku 
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Rysunek 35 Projekt biblioteki plenerowej. 

-Flowpark 

 

 
Rysunek 36 Urządzenia flowparku z elementami crossfit. 
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- Ławka parkowa.  

 
Rysunek 37 Ławka parkowa – konstrukcja drewniana robiniowo-świerkowa. 

-Stojak rowerowy 

 

Rysunek 38 Stojak rowerowy, konstrukcja z drewna robiniowego 

- Wyposażenie psiego wybiegu 

 

Projekt zakłada wprowadzenie wybiegu dla psów wzdłuż terenu opracowania, z wejściem 

znajdującym się od strony ul. Szkolnej. Wybieg, aby spełniać odpowiednio swoją funkcję, powinien 
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być wyposażony w wejście w formie śluzy. Wykorzystane urządzenia mają swoim charakterem 

nawiązywać do wyposażenie placu zabaw.  

Płotki do przeskoków, konstrukcje z pochylonych pni, tyczki do slalomu, pochylnia oraz obręcze do 

przeskoków pozwolą na wykonywanie szerokiego wachlarza ćwiczeń z pupilem.  

 

 

 
Rysunek 39 Naturalna przeszkoda z pochylonych pni. 

 

 
 

Rysunek 40 Drewniana pochylnia i płotki do przeskoków 
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2. PLANOWANE NASADZENIA ROŚLINNE 

2.1. Planowana roślinność 

Ze względu na duże zacienienie na terenie opracowania zakłada się wprowadzenie rabat 

wielogatunkowych jedynie w sąsiedztwie wejść i ważnych rozwidleń ścieżek. Rabata 

znajdująca się w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Szkolnej i Wawerskiej będzie pełniła funkcję 

ogrodu deszczowego. W ramach osobnego opracowania w tym miejscu zostanie też wykonana 

studnia chłonno-rozsączająca. Takie rozwiązanie ma na celu zlikwidowanie okresowo 

pojawiającej się kałuży na fragmencie ul. Wawerskiej. Rośliny wykorzystane w tym miejscu 

muszą charakteryzować się dużą odpornością na zmienne warunki wilgotności podłoża i 

wysoką estetyką bo towarzyszą strefie wejściowej.  

 
Rysunek 41 Przykładowy ogród deszczowy. 

Proponowane jest również wprowadzenie nasadzeń tworzących bufor między ul. Wawerską a 

placem zabaw w formie żywopłotu z grabu. Żywopłot ma być uformowany tak aby tworzył 

dodatkową barierę osłaniającą od hałasu i zanieczyszczeń pyłowych oraz aby był barierą 

uniemożliwiającą wybiegnięcie na ulicę przez dzieci.  Jednocześnie powinny być zachowane 

połączenia widokowe między placem zabaw a ulicą. Aby podkreślić ciekawy układ ścieżek 

wewnątrz parku wprowadzono dodatkowe małe rabaty z roślin zadarniających tolerujących 

wysoki poziom zacienienia. 
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Szpecące widok skrzynki telekomunikacyjne oraz transformatory należy osłonić poprzez 

wprowadzenie pnączy przywierających do elewacji lub obijających się na ażurowych 

drewnianych konstrukcjach.  

 
Rysunek 42 Rabata z traw pełniaca funkcje retencyjną. 
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Szacunkowa wycena inwestycji 

 


