istn. krawŒ¿niki, obrze¿a, oporniki - bez zmian

Bran¿a zieleæ - gospodarka drzewostanem

istn. krawŒ¿niki, obrze¿a, oporniki (betonowe)
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- dot. rozwi„zaæ w zakresie wykonanej czŒci odnonie budowy promenady w Pobiedziskach

Drzewo istniej„ce do zachowania i zabezpieczenia

projektowany opornik betonowy "wtopiony" o wym. 12x25 cm,
u‡o¿ony na ‡awie betonowej (C12/15) bez oporu,
miŒdzy r¿nymi rodzajami nawierzchni

Krzewy istniej„ce do zachowania i zabespieczenia
projektowane obrze¿e chodnikowe, betonowe o wym. 8x30 cm
proj. umocnienie skarpy koszami gabionowymi
- szczeg‡y rozwi„zaæ wg. projektu wykonawczego

Drzewo istniej„ce do usuniŒcia wymagaj„ce administracyjnej

w zakresie umocnienia skarpy z koszy gabionowych

zgody na usuniŒcie

elementy bezpieczeæstwa ruchu pieszych - proj. balustrady z pochwytem
- kolor RAL 7046 - na odc. pochylni

Krzewy istniej„ce do usuniŒcia wymagaj„ce administracyjnej

elementy bezpieczeæstwa ruchu pieszych - proj. balustrady
(ze s‡upkw drewnianych oraz lin poprzecznych zabezpieczaj„cych)

zgody na usuniŒcie

ma‡a architektura - ‡awka parkowa bez oparcia

Drzewo istniej„ce do usuniŒcia NIE wymagaj„ce administracyjnej

ma‡a architektura - kosz na mieci

zgody na usuniŒcie

Krzewy istniej„ce do usuniŒcia NIE wymagaj„ce administracyjnej
zgody na usuniŒcie
oznaczenie przebiegu istn. granic dzia‡ek

Drzewo kolidujace wskazane/rekomendowane
do przesadzenia

proj. nawierzchnia chodnika i ci„gw pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
proj. nawierzchnia chodnika na d‡ugoci pochylni i schodw terenowych
z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
o konstrukcji wzmocnionej
proj. nawierzchnia cie¿ki rowerowej z kostki betonowej gr. 8 cm
koloru czerwonego (bez faz) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
proj. nawierzchnia cie¿ki rowerowej na d‡ugoci pochylni z kostki betonowej gr. 8 cm
koloru czerwonego (bez faz) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
o konstrukcji wzmocnionej
proj. nawierzchnia zabruku z kostki betonowej gr. 8 cm
koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
proj. nawierzchnia zabruku/opaski na d‡ugoci pochylni z kostki betonowej gr. 8 cm
koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
o konstrukcji wzmocnionej
proj. tereny zielone
(zagospodarowanie zieleni w tym nowe nasadzenia
zgodnie z projektem bran¿y zieleni)

obszar pod proj. plac zabaw "Park Malucha"
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"Zielono Niebieskie Pobiedziska"
Budowa Promenady w Pobiedziskach
ul. Kociuszki 4; 62-010 Pobiedziska
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Plan inwentaryzacji zieleni z gospodarką
drzewostanem
Zielono niebieskie Pobiedziska

- ‡agodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkw

BUDOWA PROMENADY W POBIEDZISKACH WRAZ Z UMOCNIENIEM, MINI TOREM KAJAKOWYM,
KOSZYKWK¥ KAJAKOW¥, PRZECHOWALNI¥ SPRZ˚TU WODNEGO,

POMASTAMI I ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY JEZIORA MA£EGO ORAZ CIEflK¥ DYDAKTYCZN¥

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- inwentaryzacja istn. zieleni
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