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WSTĘP 

 

Urząd Miasta Biała Podlaska w ramach projektów inwestycyjnych planowanych do 

realizacji w zakresie Strategicznych Inwestycji Terytorialnych dla tematu „Wykorzystanie 

walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”  planuje 

wykonanie edukacyjnej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą edukacyjno-turystyczną 

mające na celu zwiększenie dostępności rzeki Krzny oraz wprowadzenie nowych funkcji 

edukacyjnych. Jest to jedna z inwestycji planowanych na lata 2016-2020.  

Opracowanie wytycznych programowo-przestrzennych zostało opracowane na podstawie 

wizji lokalnej, analiz uwarunkowań środowiskowych dostępnych materiałów, informacji 

przestrzennych, zawartych na stronie internetowej posiadającej informacje katastralne 

powiatu bialskiego - www.geoportal 2.pl. oraz w oparciu o istniejące opracowania i badania 

naukowe, które przeprowadzono w ramach współpracy z Państwową Szkołą Wyższą w Białej 

Podlaskiej.  
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Opracowanie wykonano na podstawie następujących materiałów: 

• „Przywracanie rzeki miastu”- Koncepcja rewitalizacji doliny rzeki Krzny na terenie 

miejskiego obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska, dr inż. arch. T. Majda,  

dr inż. arch. M. Mirecka, Piaseczno 2014; 

• Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA 

KRZNY I KLUKÓWKI ETAP I”, dr inż. arch. krajobrazu G. Maksymiuk,  

dr inż. arch. T. Majda, dr inż. arch. M. Mirecka, Piaseczno 2013; 

• Opracowanie Fizjograficzne Ogólne dla miasta Biała Podlaska, Ministerstwo 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – GEOPROJEKT 

Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa Oddział  

w Rzeszowie, Rzeszów 1988; 

• Opracowanie Ekofizjografia Podstawowa miasta Biała Podlaska, Borchulski Z., 

IGPiM Lublin 2003; 

• Inwentaryzacja wykonana w terenie, Biała Podlaska 2016 r.; 

• Koncepcja ścieżki rowerowej, Urząd Miasta Biała Podlaska 2016 r.; 

• Prace geologiczne pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jerzego Nitychoruka, dziekana 

Nauk Ekonomicznych i Technicznych w Państwowej Szkole Wyższej w Białej 

Podlaskiej; 

• Współpraca z dr Katarzyną Świerczewską-Pietras Kierownikiem Zakładu Gospodarki 

Przestrzennej PSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 

2015/16; 

• Współpraca z pracownikami uczelni – dr Łukaszem Zbuckim, kierownikiem Zakładu 

Gospodarki Przestrzennej oraz mgr inż. arch. Łukaszem Stasiakiem, pracownikiem 

dydaktycznym Zakładu Budownictwa PSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  

w roku akademickim 2016/17; 

• Milczarska P., Wasilewska E., Żuk D., Bagłaj K. – „Koncepcyjny plan 

zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Krzny i Klukówki-BIOSFERA”, praca 

studencka wykonana w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  

w Białej Podlaskiej w 2016 r. 
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I.  Charakterystyka projektowanego obszaru  

Dolina rzeki Krzny i Klukówki charakteryzuje się wyjątkowością przede wszystkim ze 

względu na ukształtowanie terenu oraz wartości przyrodnicze. Malownicze rozlewisko  

i wij ące koryto rzeki sprawiając poczucie kontaktu z otaczającą przyrodą.  

Dolina Krzny rozdziela zurbanizowaną część miasta na pasmo północne i południowe. 

Doliny rzeczne – Krzny i Klukówki są najbardziej czytelnymi formami geomorfologicznymi 

Białej Podlaskiej. 

 
Ryc. Widok rzeki Krzny.1 

 

 Doliny to głównie obszary niezabudowane, w większości zalewowe, stanowiące trzon 

miejskiego systemu terenów otwartych. W większości mają charakter rolniczy (łąki, stawy 

hodowlane) i zieleni naturalnej. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne oraz 

coroczne wylewy rzeki udało, się je prawie całkowicie ochronić przed zabudową.  

W centralnej części doliny, u podnóża Zespołu Pałacowo-Parkowego Radziwiłłów  

i historycznego śródmieścia usytuowane są głównie ujęcia wody dla miasta i ogrody 

działkowe.  

Ekosystem rzeki narażony jest na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego 

związane z przemysłem, rolnictwem i potrzebami bytowymi mieszkańców zlewni. Występuje 

tutaj również problem hałasu komunikacji samochodowej, dlatego też w projekcie należałoby 

znaleźć zgodność pomiędzy zagospodarowaniem, a ochroną tak wyjątkowego miejsca.  

                                                           
1
 www.dziennikwschodni.pl 
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Korzyścią dla takiego miejsca byłoby między innymi ukształtowanie doliny rzeki, 

sprzyjające rozwojowi fauny i flory. W ramach ścieżki edukacyjnej należałoby również 

oznaczyć charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt (w tym ichtiofauny). 

Mocnymi stronami inwestycji są środowisko przyrodnicze, walory krajobrazowe, 

bliskość osiedli wielorodzinnych i walory kulturowe. Do słabych stron inwestycji należą: 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb, miejscowe wysypiska śmieci, niewłaściwie 

stosowane i przechowywane nawozy oraz słaba dostępność komunikacyjna terenu.  

 

II.  Cele i uzasadnienie przyjętych założeń 

Założenia koncepcji zagospodarowania Doliny rzeki Krzny i Klukówki zostaną 

opracowane po wytypowaniu celów wynikających z analizy mocnych i słabych stron terenu.  

Głównymi celami inwestycji są: zwiększenie dostępności rzeki Krzny, przywrócenie siedlisk 

przyrodniczych, odnowienie i oczyszczenie zniszczonych obszarów, wprowadzenie nowych 

funkcji edukacyjnych, podniesienie jakości środowiska oraz wzmocnienie istniejących 

wartości krajobrazowych, poprzez zastosowanie materiałów posiadających certyfikaty 

środowiskowe. Istotne jest również zastosowanie technologii materiałów zgodnych z tradycją 

regionu i historycznymi miejscowymi technikami wykonywania bioarchitektury.  

Priorytetem zagospodarowania doliny jest „Przywrócenie Rzeki Miastu”. Nowo 

projektowane ekosystemy wodno-roślinne zmniejszają ilość zanieczyszczeń, a jednocześnie 

będą służyć edukacji i rekreacji ekologicznej mieszkańców. Niezbędna jest obecność 

rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju w dolinie rzeki Krzny  

i Klukówki. Opracowanie ma za zadanie podniesienie świadomości społeczeństwa i dbałość  

o środowisko, a także podkreślenie poczucia więzi z naturą. W celu ochrony istniejących 

walorów przyrodniczych i kulturowych doliny rzeki należy położyć nacisk na edukację 

ekologiczną społeczeństwa. Polegać będzie ona na wytyczeniu ekologiczno-kulturowej 

ścieżki edukacyjnej, informującej o naturalnych walorach miejsca, uporządkowaniu 

istniejących i stworzeniu nowych punktów widokowych oraz inwentaryzacji i oznakowaniu 

cennych przyrodniczo gatunków flory i fauny występujących na terenie opracowania.  

Koncepcyjny plan zagospodarowania terenu Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na terenie 

Doliny rzeki Krzny i Klukówki bazować będzie na sieci ścieżek pieszych i rowerowych 

przecinających cały obszar opracowania. Budują one ścieżkę edukacyjną, której trzonem jest 

fauna i flora torfowisk, stanowiąca dominującą część terenu, bogatą w różnorodne gatunki 

roślin i zwierząt, co stało się punktem odniesienia całego projektu. Ścieżka edukacyjna 

przenikać się będzie z otoczeniem wodnym i leśnym, zarówno na poziomie gruntu jak  
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i umiejscowiona ponad ziemią pomiędzy drzewami. Projekt ma przewidywać wprowadzenie 

zróżnicowanych funkcji sprzyjających zdrowiu, rozrywce, a przede wszystkim kształceniu, co 

będzie sprzyjało kształtowaniu postaw proekologicznych. Dolina rzeki będzie elementem 

spajającym przyległe tereny. Teren objęty zamówieniem kwalifikuje się pod 

zagospodarowanie w formule parku z funkcją edukacyjną, rekreacyjno-kulturową tym 

bardziej, że położenie w dolinie rzeki Krzny i Klukówki nadaje mu dodatkowy walor w 

postaci atrakcyjnego miejsca do bliskiego spotkania z przyrodą oraz wypoczynku i nauki  

o przyrodzie. Służyć temu będą takie elementy jak: ścieżki spacerowe, elementy małej 

architektury, tablice informujące o zasadach zachowania się na ścieżce i miejsca 

przystankowe do zabaw o treści edukacyjnej.  

Rowerowa ścieżka edukacyjna w dolinie rzeki ma na celu odpowiednie wyeksponowanie 

obiektów turystycznych i kulturowych w tym zabytków. 

III.  Proponowany program funkcjonalno-użytkowy 

Proponowany program funkcjonalny nie ma charakteru ostatecznego. Zalecane jest 

przeprowadzenie wcześniej konsultacji w celu ustalenia najlepszego wariantu koncepcji. 

1. Dostępność komunikacyjna 

Dostęp na teren zapewniają zjazdy z dróg publicznych, przy których ulokowano parkingi 

dla samochodów osobowych i rowerów oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ogółem 

na terenie opracowania przewiduje się nowe miejsca postojowe. Główny dojazd dla 

samochodów osobowych i rowerów planuje się ul. Powstańców, skręcając przy „Radziwille” 

wprost na parking w sąsiedztwie początkowej strefy ścieżki edukacyjnej ·w południowej 

części ul. Powstańców. Kolejną proponowaną drogą dojazdową jest droga prowadząca  

ul. Francuską, następnie ul. Korczaka, która byłaby przedłużeniem ul. Północnej, zgodnie  

z miejscowym planem. Można też zaproponować drogi dojazdowe nieprzewidziane w planie 

miejscowym, jako drogi publiczne dojazdowe ze specustawy drogowej. 

2. Edukacja 

Program: 

- utworzenie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej o funkcji edukacyjnej; 

- wprowadzenie w miejscach podmokłych i trudnych do przebycia drewnianych kładek  

i pomostów w celu kontaktu z przyrodą; 
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Ryc. Przykładowy pomost.2 

- wprowadzenie nowych tablic, znaków informacyjnych o jednakowej formie, wykonanych  

z naturalnych materiałów, (każda z tablic będzie informowała o zasadach zachowania się na 

ścieżce oraz informacji o miejscu, zwierzętach bądź ptakach czy roślinności); 

  

Ryc. Przykładowe tablice edukacyjne.3 

 

Ryc. Przykładowe tablice edukacyjne.4 

-stworzenie map orientacyjnych z oznaczeniem miejsc przystankowych oraz z lokalizacją 

punktu, w którym obecnie osoby się znajdują; 

                                                           
2
 http://mentorsklep.pl 

3
 www.dolinawalszy.pl 

4
 http://mentorsklep.pl/pl/c/16.Pozostale/174 
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Ryc. Przykładowa mapa orientacyjna z oznaczeniem miejsc przystankowych.5 

- wprowadzenie pomiędzy tablicami przystankowymi elementów edukacyjnych takich jak 

np.: 

• skrzyni do rozpoznawania dotykiem, co kryje się w środku o charakterze 

edukacyjnym; 

• obrotowych tablic z funkcją dopasowania tropów do gatunku zwierzęcia, 

 
Ryc. Przykładowe obrotowe tablice. 6 

 

• leśna metryka – poznanie sposobu oznaczenia wieku drzew,  

• leśny łańcuch troficzny – tworzenie sieci pokarmowych w lesie lub nad rzeką, 

• leśna łamigłówka – dopasowanie nazwy drzewa do pokroju, liścia, owocu, kory, 

                                                           
5
 http://mentorsklep.pl/pl/p/Sciezka-Edukacyjna-ODKRYWAMY-SLODKIE-TAJEMNICE/2160 

6
 http://slowinskipn.pl/pl/qprzyrodnicza-ukladankaq/zaplecze-edukacyjne-qlasq.html 
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• foto pstryk – plansza do zdjęć grupowych z ekosystemem leśnym, 

 

 
Ryc. Przykładowa plansza do zdjęć grupowych z ekosystemem leśnym.7  

 

• zgadnij, kim jestem – z plątaniny linek dobieranie w pary nazw i sylwetek, formy 

ptaków, roślin, zwierząt. 

- miejsca do zgrupowań – wiaty edukacyjne i wypoczynkowe; 

- miejsca do przebywania na łonie natury i obserwacji: molo, ławki, siedziska, niewielkie 

wiaty widokowe; 

- ścieżki pieszo-rowerowe okalają zbiornik wodny w rejonie stawów stanowiąc zamkniętą 

pętlę; 

- możliwość korzystania z parku edukacyjnego w różnych porach roku: ścieżki rowerowe 

mogą zimą stać się szlakami do jazdy na nartach biegowych oraz miejscem obserwacji  

-wyposażenie obszaru w toalety oraz kosze na śmieci; 

 

Ryc. Przykładowe kosze na śmieci. 8 

- miejsce do zabaw dla dzieci: place zabaw, których przestrzeń otwierałaby się na las i rzekę; 

- zainstalowanie budek dla ptaków i nietoperzy; 

                                                           
7 http://slowinskipn.pl/pl/qprzyrodnicza-ukladankaq/zaplecze-edukacyjne-qlasq.html 
8
 http://mentorsklep.pl/pl/c/4.Kosze-na-smieci/45 
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- miejskie ule dla pszczół. 

 

Ryc. Przykładowe budki dla ptaków i nietoperzy. 9 

3. Park multimedialny 

Kolejnym punktem jest Audiopark „Głuchowsko-rykowisko”. Jest to park multimedialny 

wyposażony w urządzenia audio imitujące odgłosy poszczególnych gatunków zwierząt  

i ptaków, mające na celu ich naukę w formie rozpoznawania i dopasowania. Urządzenia małej 

architektury znajdujące się w obrębie Audioparku to przede wszystkim hamaki, ławki oraz 

siedziska. Wszystkie te elementy powinny zostać wykonane z materiałów organicznych. 

Materiałem najodpowiedniejszym do wykonania ławek oraz siedzisk będzie drewno  

w naturalnym kolorze, w połączeniu z kamieniem i stalą. 2 

4. Obiekty edukacyjne i usługowe 

1) Przy ujęciach wody istnieje możliwość wykonania sezonowych „pawilonów” 

gastronomicznych, które powinny nawiązywać do lokalnej architektury, przy wykorzystaniu 

naturalnych materiałów; 

2) Należy umieścić również pawilon wystawowy, którego głównym tematem 

przewodnim miałby stać się świat owadów. Sam obiekt swoim charakterem nie powinien 

ingerować w krajobraz, a spójnie wkomponować się w otoczenie, czyli należałoby wykonać 

go w stylu drewnianej chaty, dach z wykorzystaniem naturalnych materiałów typu słoma, 

trzcina, darnica, gont lub dachówka; 

3) Przywrócenie pierwotnej funkcji stawom hodowlanym, znajdującym się  

w południowej części obszaru. Po oczyszczeniu mogłyby zostać ponownie zarybione. 

Osoby chcące zorganizować piknik miałyby możliwość kupienia świeżej ryby, złowionej 

bezpośrednio ze stawu. Należałoby przygotować odpowiednio zabezpieczone miejsce 

piknikowe i grillowe; 

                                                           
9 www.slowinskipark.pl 
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4) Usługi towarzyszące związane z turystyką: smażalnia ryb, wypożyczalnia sprzętu do 

poznawania przyrody, rowerów, rowerów wodnych, kajaków, leżaków bądź też zestawów 

obserwatorskich np. lornetki. 

 

IV.  Zasady ochrony środowiska i krajobrazu 

W dolinie rzeki na terenie zaproponowanego w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska projektowanego zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego uznaje się za niezbędne: 

a. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej migrację zwierząt (np. mosty 

ekologiczne, przepusty, estakady itp.) w przypadku konieczności sytuowania nasypów 

ziemnych poprzecznie do osi korytarza,  

b. kształtowanie naturalnych alternatywnych sposobów łączności ekologicznej (obejść 

ekologicznych) w przypadku niemożliwości utrzymania naturalnych powiązań bądź 

realizacji odpowiednich rozwiązań technicznych,  

c. utrzymywanie przestrzeni wolnej od zabudowy,  

d. stosowanie przepławek lub innych rozwiązań zapewniających zachowanie wymaganej 

drożności dla gatunków ryb, dla których wyznaczono korytarz rzeczny, w tym  

w szczególności dla ryb dwuśrodowiskowych,  

e. odbudowę stosunków hydrologicznych.10 

 

V. Rozpoznanie środowiska przyrodniczego   

W środowisku Białej Podlaskiej występują obiekty, elementy przyrody ożywionej  

i nieożywionej oraz zachodzą naturalne procesy i zjawiska. Dolina w regionalnym systemie 

ekologicznym jest ważnym korytarzem ekologicznym. Stanowi ona część krajowego 

korytarza ekologicznego nr 47 w krajowej sieci Econet – Polska, który łączy obszary 

chronione w strefie doliny Bugu z terenami prawnie chronionymi południowego Podlasia  

i północnego Polesia Lubelskiego. 

Rzeka Krzna tworzy ważną granicę fizjograficzną obszarów o różnej historii 

geologicznej, wspomnianego już Podlasia i Polesia. Doliny rzeczne, Krzny i Klukówki, są 

najbardziej charakterystycznymi formami geomorfologicznymi miasta. Tworzą one 

najwyraźniejszy element krajobrazu i są formami znacznie obszerniejszymi, niż wskazywałby 

                                                           
10 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą nr XI/162/2015 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 30 października 2015 r. 
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na to przepływ wody. Świadczy to o dużej wrażliwości na erozje i zmienności nurtu rzek. 

Doliny wypełnione są piaskami, namułami oraz lokalnie torfami.  

 
Ryc. Stawy w okolicach Klukówki. (Zdjęcia wykonania własnego) 

 

Dna rzek są płaskie o różnej szerokości, a w warunkach naturalnych mają kręte koryta  

o których świadczą starorzecza. Odmienność utworów powierzchniowych sprawia, że na 

północ od rzeki Krzny na Podlasiu występują głównie lasy liściaste i lasy mieszane, natomiast 

na południe od doliny rzeki na ziemiach Polesia przeważają siedliska borowe. Naturalnie 

występującymi w tym rejonie zbiorowiskami leśnymi były subkontynentalne grądy  

z przewagą drzewostanów dębowo – grabowych z udziałem klonów i lip. 

Natomiast na obszarze dolin rzecznych występuje najcenniejsze zadrzewienie, mianowicie 

pozostałości dawnych łęgów olszowo – jesionowych i olsów. W dolinie oraz zagłębieniach 

powytopiskowych występują zbiorowiska łąkowe: grądowe, łęgowe, bagienne i pobagienne,  

a w obrębie starorzeczy, obniżeniu mis i zagłębień powytopiskowych spotyka się zbiorowiska 

szuwarowe. 
Dodatkowo, zarówno jak na obrzeżach a także i w centrum można zaobserwować licznie 

występujące porosty listkowate oraz porosty krzaczkowate. Świadczy to o wysokiej klasie 

czystości powietrza. 

 

Ryc. Porost krzaczkowaty i listkowaty.11 
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 Zdjęcia wykonania własnego. 
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VI.  Sposoby zagospodarowania terenu 

Tereny opracowania doliny Krzny i Klukówki mogą podlegać ochronie prawnej mającej 

ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Projekt 

obejmuje instalacje systemów monitoringu na zewnątrz infrastruktury turystycznej oraz 

nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne wpływające na środowisko poprzez 

stosowanie recyklingu i oszczędność zasobów, w tym wody. 

Krzna jest lewostronnym dopływem Bugu o powierzchni zlewni ok.3353 km2 i długości 

119,9 km. Lewym dopływem Krzny jest rzeka Klukówka, która wypływa w okolicy Bachorza 

na wysokości ok.175 m n.p.m. 12 Wszystkie działania inwestycyjne na terenie trzeba 

przeprowadzić w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, natomiast decyzje i działania 

powinny być poprzedzone akcją edukacyjną. W projekcie należy zapewnić działania mające 

na celu wyeksponowanie obiektów turystycznych w krajobrazie. Głównymi użytkownikami 

tej trasy mają być zarówno dzieci, młodzież jak i rodzice, osoby starsze oraz osoby z różnymi 

niepełnosprawnościami. W związku z tym, należy zwrócić uwagę na zwiększenie 

bezpieczeństwa użytkowania korzystających z obiektów. Fakt ten został uwzględniony przy 

wstępnym wyznaczaniu trasy ścieżki. 

Proponowana na terenie doliny jest ścieżka edukacyjna, została wstępnie przedstawiona 

w Załączniku nr1 - Przebieg ścieżki edukacyjnej w ramach projektu „Wykorzystanie 

walorów przyrodniczych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”.  

W miejscach charakterystycznych umiejscowiono szereg punktów zwiększających 

korzystanie ze ścieżki rowerowej, są to między innymi: 

1) Postój/Wiata, która zawiera mapę orientacyjną „tu jesteś”, regulamin, opis 

obserwowanej przyrody; 

2) Postój/Ławka, który może zawierać opis obserwowanej przyrody oraz małe 

atrakcje edukacyjne; 

3) Punk widokowy; 

4) Miejsce biwakowe - możliwość rozbicia namiotu; 

5) Wiata edukacyjna – zawiera atrakcje edukacyjne: łamigłówki, rebusy, układanki 

itp.; 

6) Miejsce udostępnione do kąpania; 

7) Smażalnia – możliwość usmażenia i kupna ryb; 

8) Wypożyczalnia sprzętu – możliwość wypożyczenia sprzętu obserwacyjnego; 

                                                           
12

 T. Majda, M.A. Mirecka- „Przywracanie rzeki miastu”- koncepcja rewitalizacji doliny rzeki Krzny na terenie 
miejskiego obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska, Piaseczno 2014 
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9) Punkt serwisowy – możliwość samodzielnej naprawy; 

10) Łowisko – możliwość bezpiecznego łowienia ryb. 

W miejscach, w których występuje możliwość wejścia na ścieżkę lub zejścia z niej 

umiejscowiono Połączenie komunikacyjne z miastem. 

 

VII.  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Obszar Doliny Krzny i Klukówki ma być przestrzenią publiczną. Dla terenu doliny 

przewiduje się: 

a) lokalizację ścieżek pieszych, rowerowych, pieszo-publicznych, ciągów pieszo-

jezdnych oraz parkingów, których przebieg i lokalizację określa rysunek koncepcji 

zagospodarowania terenu; 

b) lokalizację obiektów małej architektury; 

c) lokalizację obiektów technicznych związanych z obsługą terenu; 

d) lokalizację obiektów usługowych związanych z obsługą terenu; 

e) zakaz stosowania wolno stojących nośników reklamowych. 

 

VIII.  Analiza zakresu koncepcji 

Zestawienie elementów 

1. Drogi rowerowe utwardzone szer. 2,5m wraz z pracami ziemnymi 

2. Ciągi piesze utwardzone szer. 2,5m wraz z pracami ziemnymi 

3. Parkingi i ciągi pieszo-jezdne wraz z pracami ziemnymi 

4. Pomosty drewniane 

5. Prace ziemne oraz odwodnienie ciągów pieszych 

6. Kompleksowy system zbiorników wraz z zabezpieczeniem zboczy doliny 

7. Kąpielisko 

8. Plaża 

9. Staw rybny 

10. Urządzenie terenów zieleni 

11. Elementy wyposażenia parku 

12. Place zabaw 

13. Park multimedialny 

14. Obiekty edukacyjne 

15. Monitoring 

16. Toalety 
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17. Tablice informacyjne 

18. Elementy małej architektury 

19. Budki dla ptaków i nietoperzy 

20. Urządzenia imitujące odgłosy 

21. Niezbędna infrastruktura techniczna (oświetlenie) 

22. Ule dla pszczół. 

 

IX.  Informacje o barierach inwestycyjnych 

1. Dostępność komunikacyjna 

Rzeka Krzna biegnie szeroką doliną, natomiast teren dla ruchu samochodowego dostępny 

jest poprzez zjazdy z ulic. Ponadto istnieją mosty łączące dwie części miasta oraz 

umożliwiające komunikację. Dostęp dla pieszych oprócz wymienionych zjazdów zapewniają 

pojedyncze dzikie ścieżki. 

Projekt przewiduje poprawę dostępności terenu poprzez uporządkowanie istniejących 

zjazdów, przy jednym z nich projektuje się parking dla samochodów. Wyznaczone zostaną 

ścieżki pieszo-rowerowe łączące park z terenami przyległymi zarówno od strony centrum 

miasta jak i terenami handlowymi. Dla ułatwienia komunikacji przewiduje się lokalizacje 

ścieżek i podjazdów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.  

2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna 

Widoczny wzrost popularności aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców miasta 

przekłada się na zapotrzebowanie atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych i edukacyjnych.  
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INSPIRACJE, PRZYKŁADY  

 
Źródło: http://www.biebrza.org.pl/94,sciezka-czerwone-bagno.html (data pobrania 9.11.2016r.) 

 

Źródło: http://www.landezine.com/index.php/2011/12/a-path-in-the-forest-by-tetsuo-kondo-architects/(data 
pobrania 9.11.2016r.) 
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Źródło: http://www.treehugger.com/green-architecture/wooden-forest-megaphones-augment-nature-sounds-
estonian-academy-arts-students.html (data pobrania 9.11.2016r.) 

 

 

 
Red Ribbon in Tanghe River Park, China 

Źródło: http://www.oneinchpunch.net/2008/03/28/red-ribbon-in-tanghe-river-park-china/  
(data pobrania 9.11.2016r.) 
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Źródło: http://design-milk.com/lightwave-a-sculptural-bench-by-after-architecture/  
(data pobrania 9.11.2016r.) 
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Terunobu Fujimori, Beetle&apos;s House, Victoria & Albert Museum, London 
Źródło: https://www.fastcodesign.com/3028128/9-of-the-worlds-most-creative-tiny-buildings 

(data pobrania 9.11.2016r.) 

 

Źródło:http://travelwithfrankgehry.blogspot.com/2009/10/forest-of-net-by-tezuka-architects.html (data pobrania 
9.11.2016r.) 
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Źródło: http://eightsix.co/chinese-design/urbanology/insight-urbanisation-children-china/ (data pobrania 
9.11.2016r.) 

 

Van Gogh-Roosegaarde cycle path. Photo © Holland-Cycling.com 
Źródło: http://www.holland-cycling.com/extras/reviews/246-cycling-in-the-footsteps-of-van-gogh (data pobrania 

9.11.2016r.) 

 

 

Źródło: http://www.alamy.com/stock-photo-marine-scape-shore-line-along-chichester-harbour-25851221.html 
(data pobrania 9.11.2016r.) 
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Źródło: http://www.pmo.com.pl/blog/inspiracje/mala-architektura-nad-morzem.html 
(data pobrania 9.11.2016r.) 

 

Źródło: http://mala-architektura.ogrody-gorczynscy.pl/ (data pobrania 9.11.2016r.) 
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Źródło: http://sztuka-krajobrazu.pl/1637/artykul/letnie-kapielisko-pod-tychami (data pobrania 
10.11.2016r.) 

 

 

Źródło: http://sztuka-krajobrazu.pl/530/artykul/zabawne-elementy-siedzisk-w-przestrzeni-publicznej 
10.11.2016r.) 

 


