






























POŚWIADCZAM ZGODOŚĆ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch. Paweł Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej

Orientacja położenia działki w stosunku do sąsiednich  terenów i stron świata.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Inwestor

Projekt

Adres inwestycji

Rysynek

Lipie, 78-331 Rąbino, gmina Rąbino, powiat świdwiński
dz. nr 95, obr. 0056 Lipie, jedn. ewid. 321604_2 Rąbino 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17 78-230 Karlino 

pablo192021

Numer projektu Faza projektu

architektura

Data Skala Numer rysunkuBranża

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę tzn. budowa kompleksu rekreacyjno - edukacyjnego wraz z 

urządzeniami małej architektury ogrodowej

właściciel: Paweł Przydanek
Kośc ie rni ca  50A/2
78-200 Bia łogard
tel : 692  638  561
em ail : pab lo25@op.pl

Projektant architektury:

mgr inż. arch. Paweł Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej 

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

istniejący teren biologicznie czynny: trawa, żywopłot

LEGENDA:

granica dz. nr 95; obr. 0056 Lipie, jedn. ewid. 321604_2 Rąbino 

projektowane miejsce postojowe z geokraty, obwodowo krawężnik betonowy, 84 m²

istniejąca sieć wodociągowa

istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Lipie 16, 78-331 Lipie

projektowana brama wjazdowa

NAWIERZCHNIE:
powierzchnie trwawiaste

powierzchnie gruntowe

nawierzchnia z geokraty

ROŚLINNOŚĆ:

łąka kwiatowa

zioła

zasadzenia barwne i pachnące

projektowane drzewa liściaste

żywopłot z igustru

istniejące drzewa iglaste uzupełnione

nasadzenia o charakterze leśnym

zieleń osłonowa

MAŁA ARCHITEKTURA:

gry edukacyjne

tablice informacyjne

ławki parkowe z oparciem

ścieżka zmysłów

wieża widokowa

hotel dla owadów

kosze na śmieci

brama z witaczem

ptasie trele

stojaki na rowery

wejście do labiryntu

ogrodzenie z siatki z bramą wjazdową

I. Zakątek zielarski z hotelami dla owadów i łąką kwietną

II. Zakątek barw i zapachów z nasadzeniami roślin o barwnych liściach i pachnących kwiatach

III. Polana w cieniu dębu z ławką dookoła drzewa

IV. Zakątek leśne bogactwo

V. Ścieżka zmysłów i zabawa w kwadraty odwracalne

VI. Miejsce postojowe

VII. Wieża widokowa

VIII. Polana do gry w piłke i zabawy

IX. Strefa siły witalnej z siłowną zewnętrzną:
 1. Orbitrek
 2. Wyciąg górny
 3. Biegacz
 4. Wioślarz
 5. Jeździec
 6. Wahadło

X. Labirynty

VI

VIII

Przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową wg. odrębnego opracowania

Instalacja elektroenergetyczna z szafką wg. odrębnego opracowania


