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Lokalizacja – stan istniejący



Materiały wejściowe:
 Koncepcja „Zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich” Teren pomiędzy ul. Bema i ul. 

Balonową (Tzw. „Rudelka”) w Toruniu, grudzień 2016 r.; ECO-ART ARCHITEKTURA WNĘTRZA KRAJOBRAZ Luiza 
Kałuska;

 Raport z konsultacji społecznych „Zielony Toruń- Reaktywacja” 2016 r.;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Balonowej, Bema i 
Sz. Chełmińska w Toruniu Uchwała Nr  72/07 RMT z dnia 29 marca 2007r.;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: 
Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu Uchwała Nr  875/14 RMT z dnia 23 października 
2014 r.;

 opinia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 01.06. 2017 r., pismo 
znak: WUOZ.T.WZN.ZZ.5183.65.2017.MU;

wytyczne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z dnia 13.06. 2017 r., pismo znak: MPU-IT-163/2017;

wytyczne Wydziału Gospodarki Komunalnej znak WGK.7001.3.2017.DN z dnia 31.05.2017r.;

 uzgodnienia z Inwestorem; 

 uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

 wizje lokalne w terenie.



Projektowane zagospodarowanie:
Projektowane elementy:

 ścieżka edukacyjna, na którą składają się 4 Stacje tematyczne połączone systemem ścieżek,

 plac zabaw,

 wybieg dla psów,

 oznakowanie trasy do biegów terenowych,

 plac na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,

 kosze na psie odchody,

 budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów, 

 nasadzenia. 

Prace pozostałe:

 pielęgnacja zieleni,

 wymiana drewnianych ławek i betonowych koszy na śmieci na nowe,

 remont toru saneczkowego,

 remont ścieżek gruntowych,

 remont schodów terenowych.



Projekt zagospodarowania



Ścieżka edukacyjna – Stacja I „Fauna”



Ścieżka edukacyjna – Stacja II „Historia”



Ścieżka edukacyjna – Stacja III „Flora”



Ścieżka edukacyjna – Stacja IV „Ptaki”



Plac zabaw



Wybieg dla psów



Elementy małej architektury

https://www.eco24.pl/image/cache/data/Produkty/fobar/kmop45/kosze_na_psie_odchody_kmop45b-600x600.jpg
https://www.eco24.pl/image/cache/data/Produkty/fobar/kmop45/kosze_na_psie_odchody_kmop45b-600x600.jpg


Gry edukacyjne



Tor saneczkowy

Projektowana geometria toru saneczkowego dostosowana jest do istniejącego zagospodarowania lasu. Projekt
zakłada nieznaczne poszerzenie toru saneczkowego do szerokości 3,00 m. Nawierzchnia toru saneczkowego
pozostaje bez zmian - gruntowa. Przewiduje się profilowanie i regulację obustronnych skarp przy torze wraz z
ich obsianiem nasionami traw oraz niewielką regulację wysokościową toru. Pochylenie skarp 1:1,5. Na torze
saneczkowym nadano nowe spadki podłużne, które zawarte są w granicach od 0,0% do 14,25%. Na
początkowym odcinku (20m) niweleta toru posiadać będzie większy spadek tj. 14,25% (dla nadania rozpędu).
Na dalszym odcinku spadek podłużny wynosić będzie 6,81% a na samym końcu 0%.



Tor saneczkowy



Projektowane nawierzchnie

Zaprojektowano ścieżki, po śladzie istniejących przebiegów o szerokości 1,50, 2,00 i 3,00 m. Na terenie
całego kompleksu zaprojektowano cztery place w kształcie koła o różnych średnicach. Nawierzchnia
ścieżek wykonana będzie z mieszanki pospółki 15% z kruszywem łamanym 0/31,5 70%. Grubość
nawierzchni 15 cm. Projektowane nawierzchnie ścieżek ograniczone będą obrzeżem ogrodowym typu Eko
- Bord o wymiarach 5,8 x 8 x 100 cm. Obrzeże mocowane będzie do gruntu przy pomocy szpilek, które są
w zestawie. Plac pod pojemniki na śmieci wykonany będzie z kostki betonowej 10x20 cm grub. 8 cm w
kolorze szarym. Kostka ułożona będzie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z
kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm. Nawierzchnia z kostki ograniczona będzie obrzeżem
chodnikowym 8x30x100 cm. Z uwagi na to, iż teren objęty inwestycją jest terenem zieleni, wody opadowe
z terenów utwardzonych będą odprowadzane do gruntu za pomocą odpowiednio uformowanych
spadków. Wody opadowe w całości zostają zagospodarowane w obrębie działek projektowych - bez
odprowadzanie do kanalizacji deszczowej.



Konstrukcja nawierzchni



Miejsce selektywnej zbiórki odpadów



Schody terenowe



Zieleń

 zieleń obszaru opracowania to kompleks leśny, którego naturalny charakter pozostawia się w formie
nienaruszonej, w zaleceniach dotyczących gospodarki drzewostanem wskazuje się do usunięcia jedynie
drzewa obumarłe, będące w złym stanie zdrowotnym oraz te które stanowią konkurencję w przestrzeni dla
innych egzemplarzy,

wskazuje się przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych takich jak usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne i
ograniczające rozrost gatunków ekspansywnych,

wprowadza się nasadzenia krzewów takich gatunków i odmian jak: berberys Thunberga „Green Carpet”, irga
błyszcząca, janowiec barwierski „Royal Gold” i szczodrzeniec wczesny, krzewinek takich jak wrzos pospolity
„Boskoop”, roślin zadarniających takich jak bodziszek korzeniasty i bodziszek czerwony oraz założenie łąki
kwietnej,

wprowadza się zadarnienie wewnętrznych skarp toru saneczkowego i północnego stoku wzniesienia
wewnątrz obszaru opracowania dla umocnienia, ochrony przed erozją i dla zmniejszenia spływu
powierzchniowego wody,

wprowadza się na płytach betonowych komory ciepłowniczej, zieleń ekstensywną złożoną z różnego rodzaju
gatunków rozchodników i rojników.


