Załącznik nr 11
plan sytuacyjny wraz z opisem wyposażenia ścieżki
Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza przy „Sali Tradycji Rybackiej”
Czarnowęsy, 78-200 Białogard
jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 13/27; obr. Czarnowęsy

ŚCIEŻKA EDUKACYJNO - PRZYRODNICZA
- 1 – stanowisko biesiadne do odpoczynku:
 dwie ławki piknikowe, sosnowe dł. min. 120 cm, jeden stół piknikowy, sosnowe, dł.
180 cm, szer. 90 cm, podstawy wykonane z drewnianych bali lub okrąglaków,
grubość blatu i siedziska min 9 cm, pokryte dwoma warstwami impregnatu
zabezpieczającego przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi;
- 2 – tablica informacyjna w konstrukcji drewnianej (zawierająca mapę ścieżki)
- 3 – tablica typu gra edukacyjna („Jaka to ryba”)
- 4 – tablica edukacyjna („Cykl życia łososia”)
- 5 – tablica edukacyjna („ Rośliny chronione w Dorzeczu Parsęty”)
- 6 – tablica edukacyjna („Zwierzęta chronione w Dorzeczu Parsęty”)
- 7 – „Ławeczka Diabła” tablica edukacyjna („Ekologia wody” – ochrona środowiska
wodnego) oraz stanowisko biesiadne (parametry patrz 1 punkt);
- 8 – zejście do rzeki Mogilicy: wybranie gruntu, odsypanie ziemi, posianie trawy, szer. 1,0 m
Szczegółowe parametry tablic:









wykonane z drewna;
pokryte dwoma warstwami impregnatu zabezpieczającego przed szkodliwymi
warunkami atmosferycznymi, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
wykonane na wzór rysunku poglądowego, dopuszczalne odchylenia od podanych
wymiarów: +/- 50 cm wysokość, +/- 30 cm szerokość, +/- 2 cm szerokość słupka,
daszek dwuspadowy lub jednospadowy, +/- 10 cm wysokość zwieńczenia, +/- 8 cm
długość daszku;
plansza na tablicy - zabezpieczenie: laminat UV;
proporcje: 4:3 lub 3:4;
plansza - nośnik: blacha ocynkowana lub PCV;
treść, zdjęcia i ilustracje wielokolorowe .

Ogólne wymagania dotyczące treści:





„Mapa ścieżki” – zawierająca mapę ścieżki i informacje o projekcie, szczegółowy
zakres do uzgodnienia z Inwestorem;
„Jaka to ryba” – zawierająca ruchome elementy wymagające obrócenia (np.
tabliczki), min. 9 gatunków ryb słodkowodnych;
„Cykl życia łososia” – opis wyglądu dorosłego osobnika, rozród, tarło, opis
pierwszych lat życia, opis wędrówki, zagrożenia, zawierająca min. 4 ilustracji lub
zdjęć;
„Rośliny chronione w Dorzeczu Parsęty” – zawierająca opis i ilustrację lub zdjęcia
min. 6 roślin chronionych w Dorzeczu Parsęty np.: Bluszcz pospolity Hedera
helix, Buławnik czerwony Cephalanthera rubra, Gnieźnik leśny Neottia nidusavis, Rosiczka długolistna Drosera anglica, Rosiczka okrągłolistna Drosera
rotundifolia, Storczyk Traunsteinera Dactylorhiza traunsteineri, Śnieżyczka





przebiśnieg Galanthus nivalis, Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, Widłak
jałowcowaty Lycopodium annotinum, Wielosił błękitny Polemonium coeruleum,
Wrzosiec bagienny Erica tetra lix;
„Zwierzęta chronione w Dorzeczu Parsęty” – zawierająca opis i ilustrację lub
zdjęcia min. 6 zwierząt chronionych w Dorzeczu Parsęty np.: jaszczurkę zwinkę
(Lacerta agilis), jaszczurkę żyworódkę (Lacerta vivipara), padalca (Anquis
fragilis), zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix), żmiję zygzakowatą (Vipera
berus), trzmielojada (Pernis apivoris), orlika krzykliwego (Aqulia pomarina),
bobra europejskiego (Castor fiber), wydrę (Lutra Lutra), rzęsorka mniejszego
(Neomys anomalus) i rzęsorka rzecznego (Neomys jodiens);
„Ekologia wody” – zawierająca ilustracje lub zdjęcia oraz opis jak dbać o czystość
wody, jak oszczędzać wodę, itp.
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LEGENDA:
ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:
granica działki nr 13/7; 13/23; obr. Czarnowęsy, obszar oddziaływania
inwestycji

2

istniejąca budynek mieszkalny jednorodzinny ze świetlicą wiejską
istniejący plac zabaw

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:
planowany remont pomieszczeń przeznaczonych na Salę Tradycji Rybackich

1
2
3, 4, 5, 6

projektowana lokalizacja ławek i stołu - zestaw biesiadny
projektowana lokalizacja tablicy informacyjnej
projektowane punkty gry edukacyjnej
"ŁAWECZKA DIABŁA" - projektowana lokalizacja ławek i stołu zestaw biesiadny + TABLICA INFORMACYJNA

7
8

zejście nad rzekę

Projektant architekt

właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78- 200 Białogard
tel : 692 638 561
em ail : pabl o25@op .pl

mgr inż. arch. Paweł Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej

Obiekt

BUDYNEK Z SALĄ TRADYJCJI RYBACKICH
Gmina Białogard
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
Adres inwestycji
Czarnowęsy, 78-200 Białogard
jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 13/7; 13/23; obr. Czarnowęsy

Inwestor

Rysunek

POŚWIADCZAM ZGODOŚĆ KOPII MAPY
ZASADNICZEJ Z ORYGINAŁEM

Numer projektu

pablo242017

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branża

architektura

Faza projektu

PB
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06.2017

Skala
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Numer rysunku

PB-AZ-01

1.92
3

27

4

27

Rys.: PROJEKT TABLICY
skala 1:10
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