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Zagospodarowanie terenu przy Kościańskim

Ośrodku Kultury wg odrębnego opracowania
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Legenda

1. Projektowane nawierzchnie

nawierzchnia utwardzona z kostki granitowej w kolorze

jasnoszarym o wymiarach 9x10cm

nawierzchnia utwardzona z miału kamiennego w kolorze

jasnoszarym

nawierzchnia biologicznie czynna - tereny zieleni

krawężnik

2. Projektowane funkcje terenu

przestrzeń na fontannę wg odrębnego opracowania

ciągi pieszo-rowerowe

ciągi piesze

strefa dla kameralnych wydarzeń i występów

utwardzony plac o funkcjach komunikacyjnych

wyznaczony za pomocą krawężników ciag pieszo-rowerowy

utwardzony plac o funkcjach wystawowych

przestrzeń na scenę mobilną

eksperymentarium muzyczne

3. Pozostałe oznaczenia na projekcie

oznaczenia numerow działek

granice opracowania
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nawierzchnia bezpieczna - piaszczysta, grubości co

najmniej 30cm

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

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

 TERENU

Architektura

BRANŻA DATA

Skala      1:500

Nr rys.         R.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

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.

mgr inż. arch. Katarzyna Stręg-Kukuła

kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień
nr 04/OPOKK/2007

mgr inż. arch. kraj. Natalia Grobelna

pochylnia dla niepełnosprawnych z barierkami
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