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OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania
pn.: „ Modernizacji traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie”

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie inwestycyjne
zagospodarowania terenu w sumie o powierzchni ok. 2 ha, zlokalizowanego w północnowschodniej części Miasta Olesna nad Potokiem Młynówka
Właścicielem opracowywanej nieruchomości jest Miasto Olesno.

2. Lokalizacja inwestycji.
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Miasta Olesna.
Od wschodu graniczy z ulicą Sądową, od północy przylega do ul. Murka, od zachodu z
parkingiem samochodowym natomiast od południa z zabudowaniami jednorodzinnymi.

Ryc. 1 Mapa satelitarna z granicami działek

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Teren objęty opracowaniem jest w przeważającej części obszarem zielonym. Obszar należy
podzielić na trzy części; aleja główna od północnej strony potoku Młynówki, teren zielony ze
ścieżką i placami po południowej stronie cieku wodnego oraz skarpa.

Ryc. 2 Widok Alei głównej od północnej strony promenady.

Większość ścieżek w Parku to nawierzchnie asfaltowe. Ich stan jest niezadowalający. W parku
znajdują się trzy kładki piesze o bardzo niskich walorach estetycznych. Promenada posiada
bardzo ubogie wyposażenie małej architektury. Stan urządzeń jest wyeksploatowany.

Ryc. 3 Widok na trakt od strony południowej

Ryc. 4 Mała architektura

Zieleń na promenadzie oraz jej układ kompozycyjny jest nieatrakcyjny i nie zachęca do
korzystania z terenu. Gatunki rosnące na terenie oraz ich brak spójności tworzy teren
nieestetyczny i nieładny.

4. Opis rozwiązań koncepcyjnych
Zaprojektowany teren ma posiadać przede wszystkim funkcje rekreacji zarówno czynnej
jak i biernej oraz dekoracyjną zapewniając tym wypoczynek i rekreację mieszkańcom i
turystom (tj. aktywność fizyczna, spacery, naświetlania słoneczne, kontemplacja, imprezy
plenerowe, itp.) oraz miejsce spotkań towarzyskich i zabawy.
Celem bezpośrednim koncepcji jest stworzenie ciekawej aranżacji miejsca z nowym układem
komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami
małej architektury, nową zielenią oraz wyposażeniem dostosowanym do zróżnicowanego
wieku użytkowników. Realizacja projektu ma jednocześnie poprawić jakość przestrzeni,
zachęcać mieszkańców i turystów do odpoczynku i korzystania z traktu spacerowego, ale
przede wszystkim ma poprawić wizerunek miasta jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego dla
człowieka.
Projekt Modernizacji Traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie ma na celu
wykorzystanie istniejących walorów krajobrazowych terenu, połączenie kilkoma kładkami
dwóch oddzielnych stref w jedną całość. Ma stworzyć swobodną komunikację po obydwu
stronach potoku Młynówki. Poprzez nadanie projektowanemu obszarowi

nowych,

innowacyjnych i ciekawych funkcji, teren ma przyczynić się do zwiększenia grupy odbiorców.
Wprowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych założeń z pewnością przyczyni się do wzbogacenia
przestrzeni krajobrazowej w tej okolicy. W wyniku takiego działania powinna powstać
przestrzeń, która stanie się doskonałą promocją miasta przyciągającą zdecydowanie większą
liczbę użytkowników oraz podniesie wartość tego terenu i obszarów przylegających.
Projekt w dużej mierze wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i korzysta już z
istniejących walorów krajobrazowych a nawet je podkreśla i akcentuje.
Wtapia się w otoczenie, a zaprojektowane nowe funkcje, obiekty, wyposażenie i elementy
małej architektury harmonijnie dopasowują się do kompozycji układu oraz zieleni
i jednocześnie podnoszą wartość planowanej inwestycji.
Koncepcja traktu spacerowego jest funkcjonalna, różnorodna i dogodna dla wszystkich grup
wiekowych.
Projekt wykorzystuje takie elementy jak metal, wodę, beton, zieleń i światło. Koncepcja
modernizacji traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie składa się z alei głównej oraz strefy
rekreacyjno-wypoczynkowej.
Aleja główna posiada posadzkę z płyt granitowych płomieniowanych, w której co kilka metrów

usytuowane zostały betonowe donice z roślinami. Po obu stronach alei zaprojektowano ławki,
kosze na śmieci i latarnie wysokie parkowe. Pomiędzy nieregularnymi donicami mniej więcej
na środkowej długości alei wprowadzono fontannę posadzkową z dyszami spieniającym i
oświetleniem.
Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa składa się w wielu ciekawych elementów.
Zaprojektowano ciekawie rozwiązanie zagospodarowania istniejących skarp, wykorzystując je
na tarasy z siedziskami. Problem różnicy wysokości pomiędzy terenem od południowej i
wschodniej strony rozwiązano za pomocą schodów terenowych.
W centralnej części terenu zaproponowano plac główny z leżakami do wypoczynku. W pobliżu
znają się płyty betonowe w trawniku, które prowadzą do schodów betonowych umożliwiając
zejście do koryta rzeki i kontakt z wodą.
Przez całą część rekreacyjno-wypoczynkową przebiega ścieżka z kostki betonowej, która łączy
ze sobą zaprojektowane elementy kompozycyjne.
Cały teren, czyli aleja główna i strefa rekreacyjno-wypoczynkowa połączone są ze sobą w jedną
przestrzeń mostkami z nawierzchnią kompozytową.
Zaprojektowana zieleń będzie zdobiła teren przez cały rok. Do koncepcji wybrano rośliny
cebulowe, które pokażą się jako pierwsze na wiosnę. Dobrano przede wszystkim długo
kwitnące byliny oraz trawy ozdobne. Byliny i trawy najbardziej atrakcyjne są latem i jesienią, a
zaschnięte kwiatostany trawy również zimą.

