
 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU PRZY UL
KUŚNIERSKIEJ I RZEMIEŚLNICZEJ W KOSTRZYNIE.



CZĘŚĆ OPISOWA

Koncepcja obejmuje zagospodarowanie terenu przy ul Kuśnierskiej i Rzemieślniczej w Kostrzynie. 
Teren opracowania ma około 0,9 ha powierzchni.
Miejsce to porośnięte jest roślinnością drzewiastą , w której skład wchodzą głównie gatunki takie 
jak :

– Robinia akacjowa
– Klon polny
– Jesion wyniosły
– Klon pospolity
– Lipa drobnolistna
– Dąb szypułkowy
– Śliwa domowa

Krzewy:
– Lilak pospolity
– Śnieguliczka biała
– Bez czarny
– Dzika róża

Oraz liczne gatunki roślin zielnych i bylin oraz traw.
Od północy teren ograniczony jest drogą krajową nr 92. W okolicy zlokalizowane są domy 
jednorodzinne oraz wielorodzinne, i sklepy.



Mapa geodezyjna terenu w skali 1:500.



Mapa obrazująca zakres terenu objęty koncepcją.

1.Założenia projektowe

Głównie koncepcja obejmowała teren drzewostanu, w którym miałby powstać park oraz teren pod 
część rekreacyjną i plac zabaw. 
Niezbędne było przedstawienie różnych wariantów sieci komunikacyjnej (przebieg alejek, rodzaj 
nawierzchni, oświetlenie, śmietniki, ławki), oraz sposobu zagospodarowania placu zabaw 
(nawierzchnie, materiały, mała architektura, elementy konstrukcyjne).
Jeśli chodzi o zieleń istniejącą to należało przedstawić propozycje uregulowania i poprawy jej 
stanu. 
Koncepcja przewiduje także odpowiednie rozmieszczenie nowych dosadzeń uatrakcyjniających to 
miejsce w oczach użytkowników. 



Opis koncepcji

1.Komunikacja

➢ obie koncepcje przewidują wytyczenie alejek w części tzw. parkowej. Ze względu na 
istniejące już stworzone przez lokalnych mieszkańców ścieżki można wykorzystać je przy 
tworzeniu nowych nawierzchni. Takie obecne już ciągi komunikacyjne dobrze obrazują 
potrzeby użytkowników. Oczywiście nie można się jednak całkowicie nimi kierować. Alejki
parkowe mają przede wszystkim prowadzić do atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych, 
dawać możliwość spokojnych i wygodnych spacerów. 

➢ koncepcja 'A' przewiduje prosty układ alejek z jedną główną trasą o owalnym zarysie , oraz 
ciągami doprowadzającymi użytkowników do placu zabaw i aleją przecinającą teren na osi 
pn – pd . 

➢ koncepcja 'B' ma bardziej urozmaicony układ ścieżek , dodano również małe place na 
skrzyżowaniach, gdzie można umieścić kilka ławek.

➢ jeśli chodzi o nawierzchnię zaproponowano zbudowanie utwardzonych kruszywem lub 
tłuczniem alejek. 

Rys1. Zdjęcie poglądowe nawierzchni z tłucznia

Rys 2. Przekrój nawierzchni 



➢ kolejną propozycją jest utworzenie alejek z nawierzchnią gruntową, utwardzoną domieszką 
gliny. Takie nawierzchnie z powodzeniem stosuje się od lat w licznych założeniach 
parkowych.

Rys 3. Przekrój nawierzchni utwardzonej gliną

➢ w mniejszych parkach z powodzeniem można również zastosować tzw pozbruk lub kostkę 
brukową z kamieni naturalnych takich jak granit, to ostatnie jest jednak rozwiązaniem dość 
kosztownym. 

➢ koniecznym jest zastosowanie krawężników betonowych czy kamiennych, aby roślinność 
nie przerastała nawierzchni alejek

Rys 4. Alejka wyłożona brukiem naturalnym



 Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej i 
Rzemieślniczej w Kostrzynie  - układ komunikacyjny wersja A



2. Ławki i śmietniki

➢ obie koncepcje zakładają rozmieszczenie na terenie parku i placu zabaw ławek oraz 
śmietników odpowiednio do nich dobranych , najlepiej z jednej linii projektowej.

➢ zaproponowano najpopularniejsze nowoczesne konstrukcje łączące drewno z metalem lub 
betonem. 

➢  wiele firm oferuje w tym zakresie szeroki asortyment gdzie ławka i pojemniki na śmieci są 
do siebie dopasowane jeśli chodzi o wygląd i konstrukcję

➢ drewno w takich ławkach jest oczywiście odpowiednio zabezpieczone i odporne na warunki 
atmosferyczne

Przykładowe warianty ławek:

 Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej i 
Rzemieślniczej w Kostrzynie  - układ komunikacyjny wersja B





➢ oprócz dopasowanych do ławek wyglądem śmietników , można też w niektórych miejscach 
ustawić pojemniki gdzie odpadki są segregowane oraz pojemniki wraz z torebkami 
przeznaczone na odchody psie



3.Oświetlenie

➢ budując ciągi komunikacyjne oraz plac zabaw należy zadbać także o odpowiednie 
oświetlenie danego terenu. Dobrze oświetlony park i plac zabaw jest na pewno 
bezpieczniejszy i dostępny dla użytkowników także wieczorami oraz w okresie jesienno-
zimowym, kiedy zmrok zapada dość wcześnie.

Zdjęcia poglądowe lamp parkowych możliwych do zastosowania:

 



4.Plac zabaw i część rekreacyjna

➢ obie propozycje zakładają umieszczenie części rekreacyjnej jak najbliżej głównej ul tj. 
Kuśnierskiej. Całość znajduje się na terenie dużego trawnika , który można dodatkowo 
wykorzystać jako boisko do gry w piłkę czy badmintona oraz miejsce piknikowe. Plac 
zabaw czy wysypany piaskiem czy pokryty płytami z specjalnego sztucznego tworzywa 
otoczony jest kostką brukową, na której można ustawić wiele ławek oraz kosz do gry w 
koszykówkę.

➢ w wersji 'A' zaproponowano mini park linowy. Elementy takich parków najczęściej 
wykonane są w naturalnym drewnie, lub istnieje możliwość zainstalowania specjalnych 
konstrukcji do wspinaczki linowej.

➢  jeśli chodzi o konstrukcje z drewna to najlepiej umieszczać je w podłożu z piasku (np. 
piasek rzeczny) 

➢ konstrukcje metalowe instaluje się na podłożu z specjalnych płyt elastycznych 
wykonywanych min. z gumy. Takie płyty dobrze amortyzują w razie upadku 

Zdjęcia poglądowe mini parków linowych:





➢ w wersji 'B' na placu zabaw umieszczono bardziej tradycyjne elementy wyposażenia typu 
zjeżdżalnie, wieże, huśtawki czy piaskownice.



➢ przykładowe elementy placów zabaw jakie można wykorzystać :





5.Zieleń istniejąca i projektowana

➢ jeżeli chodzi o zieleń już istniejącą na tym terenie to przede wszystkim należy pozbyć się 
wielu tzw. samosiejek, które obficie porosły warstwę podszytu.

➢ wszystkie młode drzewa i obwodzie pierśnicy poniżej 20 cm powinny być usunięte. 
Zyskamy wtedy dużo bardziej przejrzysty obraz parku , pozwoli to również naświetlić wiele
miejsc i stworzy przestrzeń do bardziej atrakcyjnych dosadzeń

➢ usunąć należy także drzewa chore, spróchniałe, 
➢ należy ograniczyć ekspansje Robinii akacjowej, aby nie zdominowała reszty roślinności
➢ krzewy stare należy przyciąć, aby je odnowić
➢ wycięciu będą podlegały też pojedyncze gałęzie drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla 

użytkowników parku
➢ warstwę runa należy oczyścić z śmieci 
➢ ograniczyć występowanie chwastów i gatunków ruderalnych (pokrzywa, mniszek, bylice) 

➢ obie wersje koncepcji zakładają utworzenie trawnika, na którym umieszczony zostanie plac 
zabaw, ewentualnie boiska. Teren pod trawnik powinien być oczyszczony z chwastów , 
wyrównany i zwałowany. Na tak dużym obszarze najlepiej założyć trawnik z siewu. 
Mieszanka traw powinna być odporna na suszę oraz intensywne użytkowanie.

➢ w obu wersjach odpowiednio rozmieszczono zieleń obejmującą gatunki drzew i krzewów 
dorastających do ok 10 m wysokości. Taka warstwa zieleni przede wszystkim ma za zadanie
wytłumić hałas dobiegający z ruchliwej drogi nr 92 . Proponowane rośliny to min.:

Jodła kalifornijska (Abies concolor), duże, silnie rosnące drzewo o pięknym regularnym, 
stożkowym pokroju, osiągające w wieku 30 lat ok. 10-12 m. Igły długie (do 8 cm), 
niebieskozielone, szablasto wygięte ku górze. Jodła o bardzo małych wymaganiach 
glebowych i środowiskowych. Dobrze rośnie nawet na suchych, piaszczystych glebach oraz 
w warunkach miejskich. Pięknie prezentuje się w dużych ogrodach, zieleni osiedlowej i w 
parkach. 



Świerk serbski (Picea omorica), silnie rosnący gatunek dorastający w warunkach naturalnych do 30 
m wysokości, w warunkach ogrodowych do 20 m. Rośnie szybko, 35-100 cm rocznie. Pokrój 
zmienny. Korony najczęściej strzeliste, bardzo wąskie, regularne, gęsto ugałęzione do samej ziemi. 
Końce gałęzi lekko odchylone do góry, nadają roślinie charakterystyczny 'choinkowy' kształt. 
Gałęzie boczne, krótkie, zwisające. Igły płaskie, 1-2 cm długości i 1-2 mm szerokości, z wierzchu 
błyszczące, ciemnozielone, od spodu niebieskawobiałe z dwoma białymi paskami, gęsto ułożone na
pędach, na młodych egzemplarzach podobne do igieł świerka zwyczajnego. Szyszki niewielkie, 
młode fioletowe lub purpurowe, dojrzałe brązowe, długo utrzymują się na drzewie. Gatunek dobrze 
znosi klimat miejski. Nie ma specjalnie dużych wymagań glebowych, choć najlepiej rośnie na 
glebach przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych, lekko kwaśnych. Wymaga stanowisk 
słonecznych lub lekko cienistych. Prezentuje się doskonale sadzony pojedynczo lub w małych 
grupach. Drzewa posadzone wzdłuż granicy działki, w rzędzie co 1,5-2 m, będą stanowić 
doskonałą, wysoką przysłonę. Może być stosowany w zieleni osiedlowej i przyulicznej oraz w 
terenach przemysłowych. 

Świerk kłujący odmiana 'Koster' (Picea pungens), drzewo o pięknej regularnej stożkowej formie. 
Gałęzie ma ułożone piętrowo, a igły są długie do 3 cm długości, srebrzystoniebieskie. Gatunek o 
małych wymaganiach, dobrze znosi warunki miejskie 



Śliwa wiśniowa odmiana 'Nigra' (Prunus cerasifera) - małe drzewo o owalnej koronie. Czasami 
rośnie w formie wysokiego krzewu. Dorasta do 9-10 wys. Liście mocno ciemno purpurowe, 
połyskliwe, eliptyczne, piłkowane, nie zmieniające barwy przez cały sezon. Kolor najbardziej 
atrakcyjny na wiosnę, gdy młode liście zachowują młodzieńczą jasność. Kwiaty ciemno różowe, 
ukazują się przed rozwojem liści. Owoce kuliste, ok. 2-3 cm śr. czerwone, jadalne. Rośnie w słońcu 
i cieniu, na wszystkich niezbyt kwaśnych glebach ogrodowych. Preferuje gleby próchnicze, lekko 
wilgotne piaszczysto-ilaste. Jest bardzo odporna na mróz, radzi sobie dobrze z suchym klimatem 
miejskim. Do sadzenia pojedynczo i w grupach. Nadaje się na szpalery i formowane żywopłoty. 

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) - małe lub średniej wielkości drzewo o owalnej koronie. 
Wzrost młodych drzew stosunkowo szybki. Dorasta do 8-12 m wys. i 4-6 m szer. Liście pierzaste, 
jesienią żółte lub pomarańczowe. Kwiaty białe, zebrane w baldachogrona, V-VI. Owoce bardzo 
dekoracyjne, czerwone. Stanowisko słoneczne lub lekko zacienione. Małe wymagania glebowe. 
Gatunek dobry do terenów zieleni w miastach 



➢ pasma zieleni głównie krzewów liściastych i iglastych dorastających do 5 m wysokości mają
funkcje przede wszystkim ozdobne w miejscach odpoczynku. Proponowane gatunki to:

Klon jesionolistny odmiana 'Flamingo' (Acer negundo) - małe drzewo lub duży krzew o szerokiej 
koronie i efektownych liściach. Osiąga 5 m wys. i 4 m średnicy. Młode liście różowe, później 
białopstre. Gatunek o małych wymaganiach glebowych i dużej odporności na trudne warunki. 
Stanowiska słoneczne lub półcieniste. Polecany do małych ogrodów, do zestawień kolorystycznych,
szczególnie z roślinami o ciemnym zabarwieniu. 

Dereń biały odmiana 'Sibirica'  - wytrzymały krzew, początkowo sztywno wyprostowany, później z 
bocznymi gałęziami ścielącymi się po ziemi. Dorasta do 3 m wys. Jego jaskrawe, koralowo 
czerwone pędy są bardzo dekoracyjne, szczególnie zimą. Owoce białe, wielkości grochu. 
Stanowisko słoneczne lub lekko cieniste. Nie ma specjalnych wymagań, ale preferuje wilgotne 
gleby. Doskonały do założeń krajobrazowych i miejskich. 



Kalina hordowina (Viburnum lantana) - szybko dorastający do 3–5 m wys. i szer. krzew. Liście 
szeroko - jajowate, z wierzchu pomarszczone, matowo zielone, od spodu szarozielone, jesienią 
żółte. Kwiaty pachnące, białe, zebrane w półkuliste kwiatostany do 10 cm śr., VI. Owoce bardzo 
dekoracyjne, jaskrawoczerwone, od VII, w pełni dojrzałości czarne. Gleby lekko kwaśne do mocno 
zasadowych. Polecany do dużych ogrodów, parków i zadrzewień naturalistycznych 

Pęcherznica kalinolistna odmiana 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius) - Szybkorosnący krzew z 
licznymi, wyprostowanymi głównymi pędami, wyrastającymi z poziomu ziemi. Osiąga 3 m wys. i 
szer. Roczny przyrost 30-40 cm. Młode pędy mahoniowobrązowe, często wygięte, lekko kanciaste. 
Starsze, grubsze gałęzie czerwonobrązowe, z dużymi paskami łuszczącej się kory. Liście 
trójklapowe, do 13 cm dł., ciemnoczerwone z metalicznym połyskiem, jesienią czerwonobrązowe. 
Starsze liście, szczególnie w cieniu – zielonobrązowe. Kwiaty kremowobiałe, w baldachowatych, 
półkulistych kwiatostanach o szer. 5 cm, kontrastujące z listowiem, VI-VII. Owoce podobne do 
pęcherzyków, nabrzmiewające, 2 płatkowe, zabarwione na czerwono. Stanowisko słoneczne do 
cienistego. Niewymagająca roślina, rosnąca równie dobrze na suchych, jak i na wilgotnych glebach,
kwaśnych do alkalicznych. Odporna na niskie temperatury, środowisko miejskie, mocne wiatry , 
zanieczyszczenia powietrza. Do sadzenia w grupach. Doskonała na wizualne bariery, szpalery i 
żywopłoty. 



Cis pospolity (Taxus baccata) - drzewo lub duży krzew o powolnym wzroście, w wieku 30 lat 
osiąga ok. 3-4 m wys. Pokrój młodych roślin stożkowy, w starszym wieku kopulasty. Igły ułożone 
grzebieniasto, ciemnozielone. U okazów żeńskich liczne owoce pokryte czerwoną osnówką. 
Wymaga gleb dość żyznych i wilgotnych, ale przepuszczalnych. Polecany na formowane żywopłoty
i strzyżone figury ogrodowe, szczególnie w zachodniej części Polski. 

➢ na fragmenty koncepcji gdzie zaplanowano zieleń niską można wykorzystać liczne niskie 
krzewy kwitnące , płożące iglaki czy byliny i trawy. Zastosowanie znajdą liczne odmiany 
tawuł (Spiraea), berberysów, (Berberis), róż parkowych okrywowych (Rosa), pięciorników 
(Potentilla) W miejscach zacienionych sprawdzą się funkie (Hosta), paprocie, barwinek 
(Vinca). Założenia parkowe zyskują też bardzo gdy wprowadza się do nich gatunki 
cebulowe, kwitnące wczesną wiosną jak śnieżyce, fiołki (Viola), pierwiosnki, tulipany czy 
scille.

Rys 5. Berberys odmiana 'Admiration'



Rys 6. Pięciornik odmiana 'Alba'

Rys 7. Tawuła van Houttea

Rys 8. Barwinek 

6.Koncepcja rozmieszczenia zieleni i wizualizacje



 Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej i 
Rzemieślniczej w Kostrzynie  - układ zieleni wersja A

 Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej i 
Rzemieślniczej w Kostrzynie  - układ zieleni wersja B



Wizualizacje poglądowe wybranych fragmentów terenu objętego koncepcją



Opracowała mgr inż. Lilianna Rusinek


