KAT.I.
„Urządzenie parków miejskich w rejonie SP 18 przy ul. Bł. Karoliny i w rejonie ul. Starzyńskiego
i Brydaka”
Koszt 1 000 000,00 zł
Opis zadania:
Pkt.1 „Urządzenie parku miejskiego w rejonie SP 18 przy ul. Bł. Karoliny”
Działki: 3396/2, 3396/4, 3413/4, 3413,/6, 3447/12, 3447/21, 3454/12, 3454/14, 3457/1, 3457/3,
3455/4, 3479/8, 3480, 3482/2, 3471/6, 3481/2, 3805/1, 3805/3, 3806/2, 3794/1, 3793/2, 3785/3,
3775/5, 3773/10, 3766/11, 3765/5, 3774/4, 3479/15, 3397/4, 3479/10, 1105/11, 5952/20, 5952/18
w obrębie 222.
Wniosek ma na celu kontynuowanie zagospodarowania parku. Park spełniać będzie wiele funkcji,
tj. rekreacyjną, zdrowotną, społeczną, edukacyjną, ekologiczną, a zaprojektowana przestrzeń będzie
atrakcyjna dla różnych grup wiekowych. Wniosek obejmuje wykonanie konkretnych prac
zmierzających do utworzenia szkoły terenowej i jej otoczenia, m.in. alejki betonowe i żwirowe,
schody, strefę workout, warzywniak, klasa terenowa, skaliste wzgórze, monitoring, trawniki i łąki
kwietne, łąki z ogrodem tematycznym, część oświetlenia, bale drewniane oraz pozostałe
wyposażenie.
Kwota 700 000,00 zł

Pkt. 2 „Wykonanie parku i zagospodarowanie części działki nr 1697 vis a vis nieruchomości
Starzyńskiego 20 i 22, a ul. Brydaka za zabudową szeregową w sąsiedztwie istniejącego boiska
wielofunkcyjnego”.

Propozycja: W miejscu wydeptanym alejka z użyciem nawierzchni przepuszczalnej lub inną wpisującą
się w kanony przyrody (w projekcie można uwzględniać nawierzchnię po której da się poruszać

hulajnogą czy rowerem), dodatkowo połączenie miejsca wydeptanego z istniejącym chodnikiem i
utworzenie kolejnej mini alejki poniżej istniejącego chodnika w formie S.
Przedmiotowy teren wymaga nasadzeń wysokiej zieleni wzdłuż proponowanych alejek a istniejącymi
sosnami, dla urozmaicenia zielenie kwietniki lub nasadzenia niskiej zieleń przy stworzonych alejkach.
Tak zagospodarowana nieruchomość po wybudowaniu toru Pumptrack i uwzględnieniu istniejącego
już boiska wielofunkcyjnego służyłaby mieszkańcom jako sportowo-rekreacyjne miejsce wypoczynku.
Proponowane akcesoria i uzupełnienie:
- Dodatkowej alejki w kształcie S idącej bezpośrednio do chodnika przy boisku wielofunkcyjnym.
- Dodatkowe 3-4 kosze na śmieci wzdłuż projektowanych alejek.
- Dwie ławki ze stojakami na rowery przy boiskach
- Jedna ławka zwykła przy nowej alejce
- Gra eko typu twister wbudowana w ziemię
- pieńki i równoważnie do zabawy
- liczne nasadzenia
Kwota 300 0000,00 zł
Wzorowane na Parku kieszonkowym w mieście Kraków: https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/418projekt-parku-kieszonkowego-dzielnica-i-stare-miasto.html
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