A2
PLANSZA GŁÓWNA - SKALA 1:310
Adres:
dz. nr 122/01, obręb Wielopole

Tytuł inwestycji:

Inwestor:
Gmina Chełmiec
ul. Papeska 2
33-391 Chełmiec

WJAZD ISTNIEJĄCY

PROPONOWANY CHODNIK WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ
(dla poprawy bezpieczeństwa na drodze gminnej oraz
wejścia dla projektowanych terenów rekreacji)
BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY
o wymiarach 8x25 m z szatniami dla
dwóch drużyn przenaczonymi dla
użytkowników boiska oraz toaletami
dostępnymi z zewnątrz dla wszystkich
użytkowników parku

CIĄG PIESZO-JEZDNY

wysepki postojowe
przewidziane równiez miejsca na osób
niepełnosprawnych

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI
(OSA) - 940m˛ (~ 10 arów)

BOISKO TRAWIASTE
DO PIŁKI NOŻNEJ

siłownia zewnętrzna
wygrodzona strefa zabaw
dla młodszych dzieci

trybuny

wjazd projektowany

ZESPÓŁ BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z
TRYBUNAMI
(siatkówka, koszykówka, piłka ręczna,
tenis, badmington)

parking

ALTANA GRILLOWA o
powierzchni 130 m˛
wyjazd projektowany

BUDYNEK SOCJANO-ŚWIELICOWY o
powierzchni 10x35 m
z funkcjami:
- sala do ćwiczeń gimnastycznych, - sala
do zebrań, występów, prelekcji, tańca,
projekcji,
- część do całodziennego pobytu
seniorów i osób niepełnosprawnych,
- estrada,
- zaplecze gastronomiczne,
- zaplecze sanitarno-gospodarcze
Zieleń izolacyjna

altany
STREET WORKOUT
zestaw do ćwiczeń siłowych i
akrobatycznych

parking

STERFA CISZY
dla relaksu, odpoczynku,
zadumy, lektury

zatoczka nawrotowa

POLANA
WYPOCZYNKOWA
miejsce na piknik
rodzinny, odpoczynek
na trawie
H=1m
H=1m

TERENY BUFOROWE
pod przyszłe instalacje,
rozszerzenie funkcji, dodanie
nowych elementów

A
N
CE m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA utwardzona
o długości 100 m

S 200

MIEJSCE ORGANIZACJI FESTYNÓW
PLENEROWYCH

mobilna scena

Opracowanie stanowi własność MWArchitektura i jest chronione prawami autorskimi. Rozpowszechnianie lub kopiowanie bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione.

PLAC ZABAW DLA
MAŁYCH DZIECI
PĘTLA DO JAZDY NA ROLKACH,
DESKOROLKACH I ROWERACH
Nawierzchnia asfaltowa

ŚCIEŻKA ZDROWIA DLA
DOROSŁYCH
z elementami do ćwiczen
ogolno-ruchowych

GÓRKA SANECZKOWA w zimie,
AMFITETATR w lecie,
z widokiem polanę na festyny

EKOLOGICZNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
DLA DZIECI
z wzorcowymi poletkami upraw kwiatów,
traw, warzyw, ziół, krzewów, drzewek
ozdobnych i owocowych, z przykładowym
wzorcowym zagospodarowaniem
odpadów zielonych

TOR ROWEROWY
typu terenowego
dla starszych dzieci

ŚCIEŻKA ROWEROWA utwardzona
dla małych dzieci

ŚCIEŻKA PIESZA
TRECKINGOWA i NORDIC WALKING
utwardzona o długości 100 m

POŁĄCZENIE Z DROGĄ GMINNĄ

Opracowanie opowstało w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród okolicznych mieszkańców.
Zagospodarowanie terenu urządzeniami służącymi rekreacji i wypoczynkowi oraz nasadzenie zieleni w
postaci drzew i krzewów umożliwi wykorzystanie kompleksu rekreacyjno-sportowego jako przestrzeni
publicznej służącej wszystkim mieszkańcom Gminy Chełmiec.

zewnętrzne stoły do gry w ping-ponga

stojaki na rowery
ławki, siedziska
stoły

altany
kosze na śmieci

Teren, na jakim projektowany jest kompleks rekreacyjno - sportowy jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Działka, na której planowana jest inwestycja położona jest
w terenie oznaczonym na planie symbolem: UP - tereny usłyg publicznych. INWSTYCJA SPEŁNIA ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU.
UP - tereny usłyg publicznych - przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia z zakresu kultury, opieki społecznej , nauki ; przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, urządzenia sportu
i rekreacji, obiekty małej architektury, altany, wiaty; Urządzenia komunikacji kołowej i pieszej - dojazdy, dojścia, miejsca postojowe.
Podstawa opracowania:
Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - Umowa nr 378/2018/C,
zawarta pomiędzy Gminą Chełmiec, a Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Wielopole.

OPRACOWAŁA:

MARTA BłASZCZYK - WIETRZNY
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEJ W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ NR: MPOIA/059/2013
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