
Tytuł projektu: Obsadzenie roślinami ozdobnymi Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej 

 

Lokalizacja projektu – opis lokalizacji: Na terenie Parku Rodzinnego realizowanego z BO 2018, 

BO 2019 oraz BO 2020 – Lokalizacja oraz kompozycja poszczególnych nasadzeń roślinnych 

powstanie na etapie projektu wg wytycznych Wydziału Ogrodnika Miasta, po zakończeniu obecnie 

prowadzonych prac 

 

Opis projektu: Ozdobienie nasadzeniami roślinnymi Parku Rodzinnego uatrakcyjni wypoczynek i 

rekreację na jego terenie. Dobór roślin powinien być dostosowany do charakteru oraz warunków 

otoczenia w tym nawiązywać do krajobrazu leśnego. Materiał roślinny ma być uzupełnieniem dla 

występującej szaty roślinnej, ma pełnić funkcje ozdobne oraz odgradzające. Nasadzenia powinny 

odznaczać się cennymi wartościami takimi jak wielkość, forma, barwa czy kształt. 

 

W 2022 roku, kiedy rozpocznie się realizacja projektu, będą tam już: trasa dla rolkarzy, strefa 

piknikowa (BO 2018), wybieg dla psów, strefa seniora, scena leśna z amfiteatrem, strefa 

wypoczynku, urządzenia sportowe do street worout, kosz do street balla, stół do tenisa stołowego, 

piłkarzyki (BO 2019), linarium, tyrolka, huśtawki i pale, konstrukcje przestrzenne, ścieżka 

równoległa do ulicy z płyt drogowych (BO 2020). 

 

W BO 2021 zgłoszono także projekty duże dzielnicowe dotyczące Parku: 

1 - Tężnia Solankowa i Trawnik do badmintona na terenie Parku Rodzinnego 

2 - Oświetlenie i Monitoringu Parku Rodzinnego 

Uzupełniają one kompleksowość Parku. 

Proszę na te projekty także głosować. 

 

Opis projektu – skrócony opis: Na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej pozostało dużo 

drzew owocowych, które kwitną wiosną. Obsadzenie terenu parku nasadzeniami ozdobnymi 

uatrakcyjni pobyt na tym terenie. Dobór roślin powinien uwzględniać kwitnienie w różnych 

okresach roku, tym samym uzupełniać kwitnienie istniejącej szaty roślinnej. 

Szczegóły projektu - lokalizacja oraz kompozycja poszczególnych nasadzeń roślinnych powstanie 

na etapie projektu wg wytycznych Wydziału Ogrodnika Miasta, po zakończeniu obecnie 

prowadzonych prac. 

 

Przybliżone koszty: TABELKA 

 

Szacunkowy łączny koszt: 10 000 zł 

 

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji: Na terenie Parku Rodzinnego występuje 

dużo drzew liściastych, iglastych oraz owocowych. Uatrakcyjnieniem oraz uzupełnieniem dla 

występującej szaty mają być nasadzenia roślin ozdobnych, które będą pełnić funkcje dekoracyjne 

oraz użytkowe. 

 


