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plac zabaw dla dzieci starszych:
huśtawki, zjeżdżalnia, drabinki, 
pale do wspinania, rynna z wodą

parking rowerowy strefa opracowania projektu drogowego - zakres oprac. Dzielnicy Mokotówstrefa roślin atrakcyjnych dla owadów i ptaków + mała arch. dla zwierząt:
poidełka dla ptaków, hotele dla owadów, budki dla ptaków

trawnik wypoczynkowy - leżaki + siedziskaogrodzenie
strefy urządzeń 
gazowych 

placyk wejściowy parking
rowerowy

placyk wejściowylokalna
tablica
ogłoszeń

trawnik 
z hamakami

otwarty kanał 
wodny z dyszami

plac zabaw dla 
dzieci młodszych:
zjeżdżalnia, piaskownica, 
trampoliny, bujaki, konik

miejska czytelnia 
- biblioteka sąsiedzka 
+ siedziska
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N zakres opracowania

projekt drogowy - zakres oprac. Dzielnicy Mokotów

budynki

nawierzchnia piesza mienralna stabilizowana

placyki wejściowe - posadzka kamienna

nawierzchnia piaskowa placów zabaw

kanał wodny z dyszami 

rabaty bylinowe ozdobne cieniolubne

krzewy i byliny atrakcyjne dla ptaków i owadów

trawniki

drzewa istniejące

drzewa projektowane

mała architektura

stojaki rowerowe

oświetlenie wysokie, oświetlenie niskie
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Adres obiektu

Projektant
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ZRZ/2018/MST/PN/4 z dnia 29.01.2018 r.

Nr rysunku
AK-K-1.2

Data
grudzień 2018 r.

Opracowanie
mgr inż. arch. kraj. Marta Tomasiak
mgr inż. arch. kraj. Paulina Rduch
mgr inż. arch. Paweł Staniszewski

Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Narbutta z projektem wykonawczym
nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych

Pracownia Architektury Krajobrazu
 Marta Tomasiak, ul. Wymarzona 6, 77-230 Kępice

 NIP 8393066223, REGON 361717072

Warszawa, ul. Narbutta pomiędzy ul. Puławską a ul. św. Andrzeja Boboli, działki nr 1; 2; 5; 13; 22
(obręb 146505_8.0109), działki nr 2; 4; 19; 160/1; 161 (obręb 146505_8.0108), działki nr 1/3; 38;

39; 40/1; 40/2; 129/4; 129/6; 135; 142 (obręb 146505_8.0110), działki nr 45; 46/2; 74/3; 74/5;
91/1; 91/2 (obręb 146505_8.0111), działki nr 45; 55/1; 55/2; 56 (obręb 146505_8.0112), Dzielnica

Mokotów, m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, Polska

Tytuł rysunku

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - Zarząd Zieleni m. st.
Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

Projekt zagospodarowania terenu ulicy Narbutta.
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