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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI 

 

1. TEMAT PROJEKTU 

Zagospodarowanie terenów zieleni przy obiekcie usługowym Zakładu Opiekuńczo 

Leczniczego (ZOL) w Łózkach. 

2. LOKALIZACJA 

ZOL w Łózkach (będący na etapie realizacji) , działki nr ew. 422/2 i 421/2, obręb Łózki, 

gm. Drelów. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 umowa zawarta z Inwestorem (SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim); 

 mapa zasadnicza w skali 1:1000 – wyciąg  z geodezyjnych zasobów ewidencyjnych; 

 dokumentacja techniczna realizowanego ZOL-u w Łózkach; 

 uzgodnienia z Inwestorem. 

4. ZAKRES  OPRACOWANIA 

   Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

 projekt nawierzchni utwardzonych; 

 koncepcję układu kompozycyjnego zieleni; 

 wybór gotowych produktów wyposażenia wnętrz parkowych. 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje powierzchnię 7155 m2 w obszarze działki nr 

422/2 na której zlokalizowany jest budynek ZOL-u oraz działki sąsiedniej o nr 421/2 wolnej 

od zabudowy, porośniętej drzewostanem. Jest to teren w części ogrodzony, wolny od 

zabudowy. W obszarze opracowania znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej 

związane z obiektem realizowanego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (zbiorniki gazu 

płynnego LPG oraz zbiorniki na nieczystości ciekłe), ponadto w części północnej znajduje się 

nieczynna sieć kanalizacji sanitarnej ze studzienkami, przewidziana do rozbiórki. Na obu 

działkach objętych opracowaniem zachowana jest w dobrym stanie zieleń wysoka. Drzewa 

zamykają przestrzeń działki nr 422/2 od strony wschodniej i częściowo od strony 

południowej, wewnątrz teren płaski, częściowo zajęty przez nasypy ziemne przewidziane do 

przewiezienia lub częściowego zagospodarowania i niwelacji terenu.  

Na działce nr 421/2 zachowany jest szpaler wysokich drzew tworzący aleję 

prowadzącą w kierunku istniejącego, osuszonego zbiornika wodnego oraz spora ilość 

młodych drzew tzw. samosiejek chaotyczne rosnących w sąsiedztwie.  



6. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 

Głównym celem projektu jest stworzenie spójnej koncepcji zielonych wnętrz 

ogrodowych umożliwiających rekreację pacjentom zakładu i ich rodzinom, a także innym 

osobom odwiedzającym zakład. Wyznaczono cztery indywidualne wnętrza w postaci 

niedużych utwardzonych, kolistych placyków, które pełnią różne funkcje i są powiązane ze 

sobą siecią miękkich ścieżek. 

Placyk (A) – Strefa wejściowa – miejsce zlokalizowane najbliżej budynku i parkingu, 

wyposażone w ławki i kosz na śmieci, miejsce oczekiwania. 

Placyk (B) – Strefa rekreacyjna I – miejsce zlokalizowane w części północno – wschodniej, 

wyposażone w altanę ogrodową, grilla, ławki i kosze na śmiecie. Do nawierzchni utwardzonej 

placu przylega półkolisty placyk żwirowy o nawierzchni przepuszczalnej, na którym jest 

możliwość instalacji małych stołów i siedzisk drewnianych. 

Placyk (C) – Strefa widokowa – miejsce zlokalizowane na wspólnej osi z altaną, stanowi 

centralną część ścieżki biegnącej po przekątnej działki. Centrum niedużego placyku 

przeznaczone na charakterystyczny element małej architektury np. zegar słoneczny.  

Placyk (D) – Strefa rekreacyjna II– miejsce położone najdalej od obiektu, w sąsiedztwie 

istniejącego zbiornika wodnego wymagającego rekultywacji. Placyk żwirowy otoczony 

ścieżką, w centrum krąg z kamieni polnych wyznaczających palenisko ogniska w osi 

istniejącego zbiornika wodnego. 

7. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE KOSTKĄ BETONOWĄ 

Projektuje się nawierzchnie utwardzone z dwóch zasadniczych rodzajów kostki 

betonowej grubości 6 cm: kostki KONTUR – MONO-COLOR – GRAFIT przeznaczonej na ścieżki 

oraz koski LOGO – COLOR-MIX – WAPIEŃ MUSZLOWY i MONO-COLOR – GRAFIT 

przeznaczonej na place. W uzupełnieniu Strefy wejściowej łączącej istniejące utwardzenia z 

projektowanymi proponuje się kostkę CREATIV – COLOR-MIX – BRĄZ KASZTANOWY. 

Kolorystyka ścieżek jednolita – grafitowa. Placyki wykonane w nawierzchni jasnej, 

pastelowej. Projekt nawierzchni placyków przedstawiono na rysunkach Nr 2 – 4. Wymiary 

poszczególnych kręgów kolorystycznych  są przybliżone i należy je dostosować do wymiaru 

kostek brukowych. Projektuje się ścieżki spacerowe szerokości 1,5 m oraz 1,0 m. W 

miejscach lokalizacji ławek (wg rysunku) należy przewidzieć poszerzenie ścieżki na głębokość 

80 cm i długość 2,0 m.  

 

 



ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI 

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE POWIERZCHNIA [m2] 

CREATIV – COLOR-MIX – BRĄZ KASZTANOWY 12,13 

LOGO – COLOR-MIX – WAPIEŃ MUSZLOWY 155,20 

LOGO – MONO- COLOR - GRAFIT 53,30 

KONTUR – MONO-COLOR – GRAFIT 

RAZEM: 

472,94 

693,57 

 

NAWIERZCHNIE ŻWIROWE 193,57 

RABATY  ŻWIROWE 139,89 

 

ZESTAWIENIE OBRZEŻY 

RODZAJ NAWIERZCHNI DŁUGOŚĆ [m] 

OBRZEŻA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 641,65 

OBRZEŻA PLACYKÓW ŻWIROWYCH 68,48 

OBRZEŻA RABAT ŻWIROWYCH 33,25 

RAZEM: 

 

743,38 

Konstrukcję nawierzchni utwardzonych należy realizować w zależności od rodzaju 

podłoża. Jeśli grunt rodzimy charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody, 

konieczne może okazać się wykonanie poniżej podbudowy warstwy rozsączającej z piasku. 

Grubość tej warstwy powinna wynosić do 10cm. Przed położeniem podbudowy zaleca się 

zastosować geowłókninę, która zapobiegnie destabilizacji warstwy nośnej . Podbudowa 

grubości 10 – 20 cm wykonana z ubitego  żwiru, tłucznia lub gresu. Na podbudowie podsypka 

piaskowa grubości ok. 3 – 5 cm. Kostkę należy układać ze spadkiem ok. 1-2% celem 

zapewnienia właściwego odwodnienia. 

Na obrzeża zaleca się stosować system ,,EKO-BORD-UNI”. Jest to system obrzeży 

wykonany z tworzyw sztucznych, ekonomiczny i łatwy w wykonaniu, szczególnie polecany 

przy krętych ścieżkach. Alternatywnie dla samych placyków proponuje się profilowane kostki 

betonowe wg systemu i kolorystyki producenta, zgrane z kolorem posadzki. 

8. NAWIERZCHNIE  ŻWIROWE 

Nawierzchnie przepuszczalne, żwirowe projektuje się jako placyki w Strefie B i D. 

Proponuje się żwir drobny frakcji 0,5 -1,0 cm lub grys. W zależności od rodzaju podłoża 

należy przewidzieć odpowiednią podbudowę drenującą wykonaną z tłucznia lub grubego 

żwiru - na gruntach zwięzłych, słabo przepuszczalnych warstwa o grubości min. 15 cm. Przed 

położeniem warstwy wierzchniej zaleca się zastosować geowłókninę. Przy układaniu 

podbudowy należy przewidzieć spadki ok. 1-2% 

 



9. RABATY ŻWIROWE 

W Strefie wejściowej (A) projektuje się dwie rabaty wysypane kruszywem 

mineralnym. Ogólna powierzchnia rabat wynosi 107,52 m2. Proponuje się grys kamienny -  

BIAŁA MARIANNA. Warstwę ok. 2 cm należy układać na agrowłókninie, wcześniej 

przekopując i oczyszczając grunt. Nasadzenia z zieleni niskiej zimozielonej. 

10.  KOMPOZYCJA ZIELENI 

Należy dążyć do maksymalnego zachowania charakteru występującej zieleni,  

w szczególności zachowania istniejącego drzewostanu, który powinien podlegać zabiegom 

pielęgnacyjnym. Należy zachować otwartą centralną przestrzeń ogrodu parkowego wolną od 

wysokich nasadzeń. Proponuje się uzupełnić zielenią wysoką skrajne części działek, tak by 

stanowiły izolację i otulinę wewnętrznych stref rekreacyjnych. Ponadto należy uzupełnić 

nowym drzewostanem część południową działki 422/2, która posiada charakter parkowy. 

Przy nasadzeniach należy dobierać wyłącznie rodzime gatunki drzew zgodne z warunkami 

siedliska. Żywopłoty (jako zieleń izolacyjna, maskująca) przewidziane do nasadzeń wokół 

zbiorników gazowych, zbiorników na nieczystości ciekłe, wzdłuż parkingu oraz w sąsiedztwie 

grilla. Zaleca się gatunki szybko rosnące o wysokości max. 1,5 m np. żywopłot hybrydowy z 

ligustru. W części centralnej założenia ogrodowego pomiędzy Strefą rekreacyjną I i Strefą 

widokową należy wykonać rabaty kwiatowe z roślin wieloletnich dostosowanych do 

siedliska. Wzdłuż ścieżek oraz w sąsiedztwie poszczególnych placyków zalecane miejscowe 

kompozycje z zieleni ozdobnej w postaci niskich krzewów zimozielonych zgodnie z rysunkiem 

nr 1. Fakultatywnie całość terenu centralnego działki nr 422/2 należy przeznaczyć na trawnik. 

Na działce nr 421/2 do zachowania jest drzewostan starszy, w szczególności dobrze 

zachowana aleja drzew. Centralną część działki porastają młode drzewa tzw. samosiejki, 

które przeznacza się do wykarczowania celem uporządkowania terenu i nadania mu 

charakteru parkowego. Do zachowania istniejące, naturalne poszycie leśno -łąkowe. 

W Strefie wejściowej (A) projektuje się dwie rabaty wysypane kruszywem 

mineralnym. Ogólna powierzchnia rabat wynosi 107,52 m2. Proponuje się grys kamienny -  

BIAŁA MARIANNA. Warstwę ok. 2 cm należy układać na agrowłókninie, wcześniej 

przekopując i oczyszczając grunt. Nasadzenia z zieleni niskiej zimozielonej. 

11. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIA PARKOWEGO 

ALTANA OGRODOWA – miejsce na lokalizację w Strefie B, na utwardzonym kostką placu. 

Altana ośmiokątna o średnicy 6 m i powierzchni zabudowy 25 m2. Konstrukcja drewniana, 

ażurowa, elementy drewniane bejcowane na biało, dach kryty gontem bitumicznym w 

kolorze ceglastym lub grafitowym. Istnieje możliwość zakupu gotowego produktu pn. ,,duża 

altana francuska”. 

GRILL OGRODOWY – miejsce lokalizacji w Strefie B na utwardzonym placu. Grill betonowy  

w kolorach jasnych (odcienie szarości). Dostępny gotowy produkt. Dopuszcza się rozwiązania 

indywidualne z zachowaniem grafitowo – szarej kolorystyki. 



ZEGAR SŁONECZNY – zlokalizowany w Strefie C, jest elementem dekoracyjno – użytkowym. 

Zegar powinien być umieszczony na niewielkim postumencie w kolorze zharmonizowanym z 

posadzką.  Realizacja na indywidualne zamówienie lub jako gotowy produkt. 

ŁAWKI – 9 szt. o standardowych rozmiarach wg. wzoru. Konstrukcja stalowa  

w kolorze czarnym, siedziska z drewnianych listew w kolorze TEAK lub PALISANDER. 

KOSZE – wg. wzoru, proste w formie, stalowe koloru czarnego. 

OŚWIETLENIE – Zaproponowano lokalizację siedmiu wysokich lamp zlokalizowanych wzdłuż 

głównej alejki. Lampy powinny być takie same jak te, które zastosowano przy obiekcie ZOL-u. 

Realizacja oświetlenia na podstawie odrębnej dokumentacji. 

 

Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZOL -u w Łózkach 

Dane do specyfikacji: 

1. Rozbiórka ( niwelacja) studzienek rewizyjnych nieczynnej sieci kanalizacyjnej do poziomu ok 30 - 
40 cm pod powierzchnią terenu 

2. Realizacja terenów utwardzonych zgodnie z rysunkiem i opisem (alejki, placyki, w tym placyki 
żwirowe. Wykorytowanie na głębokość ok. 30 cm. Warstwy: geowłóknina, 10-20 cm 
stabilizowanego tłucznia, ok. 3- 5 cm podsypki piaskowej, 6 cm kostka betonowa.  

Zestawienie materiałowe : 

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE: 

 CREATIV – COLOR-MIX – BRĄZ KASZTANOWY  -  12,13 m2, lub równoważny 

LOGO – COLOR-MIX – WAPIEŃ MUSZLOWY   -   155,20 m2 lub równoważny 

 LOGO – MONO- COLOR - GRAFIT  -  53,30 m2 lub równoważny 

KONTUR – MONO-COLOR – GRAFIT  -  472,94 m2 lub równoważny 

 RAZEM  -   693,57 m2 

PLACYKI ŻWIROWE -  193,57 m2 

OBRZEŻA –  743,38 m 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI 

a) urządzenie trawnika – ok. 1500 m2  (część centralna działki nr 4222/2 łącznie z rabatami 
kwiatowymi) 

b) wykarczowanie drzew o obwodzie pnia poniżej 60 cm ( część centralna działki nr 421/2),  

c) wykonanie nasadzeń żywopłotu zgodnie z rysunkiem 

( preferowany żywopłot hybrydowy , zimozielony z ligustru ) 

d) wykonanie rabaty żwirowej – 140 m2  

( nasadzenia wg. koncepcji indywidulanej -preferowane kompozycje krzew zimozielonych) 

e) uporządkowanie i wyrównanie  terenu pomiędzy planowaną ścieżką  a ogrodzeniem. 



(uzupełnienie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek, częściowe zachowanie istniejącego 
poszycia bliżej ogrodzenia) 

4. WYPOSAŻENIE 

Realizacja wyposażenia parkowego wg gotowych produktów zamawianych przez Wykonawcę. 

Montaż altany, ławek, koszy na śmiecie w ramach specyfikacji przez Wykonawcę całego zlecenia.  

Oświetlenie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  Przed realizacją utwardzeń 
należy zastosować rury osłonowe w miejscach skrzyżowań z siecią. Lokalizacja lamp wg rysunku. 

Montaż altany wymaga zgłoszenia w organie architektoniczno – budowlanym. 

Czynności administracyjne ( pozwolenia, zgłoszenia) po stronie Inwestora. 

 


