
13/

P74m

2

10 / 12

25x25cm

12 / 12

co 0,8m

2 / 2

co 1,2m

9 / 68

25x25cm

11 / 100

10x10cm

3 / 2

co 1,5m

20x20m

8 / 188

TEMAT

Budowa Placu Wolności i parku przy

Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie

Projekt budowlany

INWESTOR

ADRES

INWESTORA

ADRES

INWESTYCJI

Kościański Ośrodek Kultury

64-000 Kościan

ul. Mickiewicza 11

PROJEKT NASADZEŃ CZ.I

park przy KOK-u

Zieleń

BRANŻA DATA

Skala      1:250

Nr rys.     R.4.1

strona 

Architektura

Architektura

krajobrazu

proj.

proj.

Plac Wolności - działki 1898/8, 1898/7,

1898/9, 1898/6 Obręb Kościan

Park przy KOKu - działki 1762/6(część),

1762/3 Obręb Kościan

Legenda

1. Projektowane nawierzchnie

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia utwardzona

obrzeże chodnikowe

2. Projektowana zieleń

oznaczenia krzewów i roślin zielnych

oznaczenie projektowanych drzew

4. Pozostałe oznaczenia na projekcie

oznaczenia numerow działek

granice opracowania

Uwaga!

-Ze względu na specyfikę projektowanego założenia przed przystapieniem do prac budowlanych należy

sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na budowie. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projetem

architektoniczno-budowlanym i pozostałym opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy

wyjaśnieć i uzgodnić z inwestorem, głównym projektantem oraz projektantami branżowymi.

- Wszystkie prace przy wykonywaniu poszczególnych elementów budowalnych muszą być realizowane

zgodnie z zasadami sztuki budowalnej oraz z zachowaniem szczególnego reżimu technologicznego

- Wszystkie materiałyzastosowane w projekcie, rozwiązania techniczne oraz urządzenia będą odpowiadały

normom bezpieczeństwa ppoż i bhp (powinny posiadać odpowiednie atesty i probaty).

- W przypadkach wszelkich wąrpliowści lub zauważonych niezgodności poszczególnych elementów w

planach, opisach i zestawieniach robót należy zwrócić się na piśmie o ich wyjasnienie.

- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowią integralną

część opracowania.

istniejące drzewa liściaste/iglaste
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3. Wykaz projektowanego materiału szkółkarskiego

Lipa drobnolistna            8szt.

1

Berberys Thunberga `Green Carpet`          22szt.

2

Cis pospolity             9szt.

3

Grab pospolity          39szt.

4

Bukszpan wieczniezielony            8szt.

5

Tawuła japońska `Genpei`        664szt.

6

Miodunka ogrodowa `Raspberry Splasz` 472szt.

7

Kopytnik pospolity        188szt.

8

Żurawka ogrodowa `Regina`                  548szt.
9

Bodziszek czerwony                                    285szt.

10

Dąbrówka rozłogowa `Atropurpurea`        100szt.

11

Rozplenica japońska `Hameln`        120szt.

12

Łąka kwietna Polska wieloletnia         577m

13

2

obrzeże EKOBORD
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