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Opis do koncepcji zagospodarowania terenu w miejscowości Jabłonna 

Koncepcja jest możliwa do zrealizowana po zmianie planu przestrzennego. 

 

KONCEPCJA GŁÓWNA 

Koncepcja obejmuje teren o powierzchni 16722m2. Teren jest położony w miejscowości Jabłonna wzdłuż 

drogi wojewódzkiej. Zlokalizowany między innymi na działkach będących własnością Gminy Jabłonna  o 

numerach ewidencyjnych; 282/1, 282/2, 283/1, 284/1, 288, 291/2, 291/1, 291/3, 291/5, oraz na 

terenach im przyległych.  

A. Stan istniejący: 

Tern zorientowany w kierunku północ-południe. Położony wzdłuż doliny rzecznej. Charakteryzuje się 

dużą różnorodnością ukształtowania terenu. Teren jest uzbrojony. Główne sieci instalacji zlokalizowane 

są wzdłuż drogi wojewódzkiej. Teren posiada dostęp do dróg publicznych.  

W obrębie terenu poddanemu opracowaniu koncepcją zagospodarowania zlokalizowane są obiekty 

użyteczności publicznej (budynki usługowe, handlowe, służby zdrowia i administracyjne). 

B. Stan projektowany: 
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Dane ogólne 

Na terenie objętym opracowaniem zaplanowano w szczególności elementy: 

1. Urząd Gminy z terenem otaczającym (1). 

2. Amfiteatr (2). 

3. Bibliotekę (3). 

4.  Plac promocji lokalnych produktów lokalnego rolnictwa (9). 

5. Budynek spotkań pozarządowych mieszkańców (10). 

6. Place parkingowe (8). 

7. Teren rekreacyjny wzdłuż rzeki obejmujący: 

a) plac zabaw dla dzieci (4). 

b) plac widokowy (7). 

c) plac tarasowy przy bibliotece i gastronomii (6). 

d) plac jazdy na rolkach  (zrealizowany w odległym etapie (B) albo alternatywnie dla placu zabaw 

(4)). 

e) fragment ścieżki rowerowej (12). 

8) obiekt wypożyczalni sprzętu sportowego z kawiarnią (11). 

   Oznaczenia w nawiasach: (1),( 2)...(B) odwołują się do oznaczeń na rysunkach. 

- Teren związano kompozycyjnie układem liniowych pasów w podłożu terenu, szerokość których 

jest podporządkowana modułowi 2,0m +0,5m. Układ linii przenika przez nawierzchnie 

utwardzone (kontrastującym układem pasów kolorystycznych  płyt), nawierzchnie 

nieutwardzone kontynuują kompozycje liniowe poprzez zróżnicowanie koloru trawy, czy 

wprowadzenie szerokich na 50cm płyt z barwionego na ciemno betonu. Linie przenikają również 

przez place parkingowe poprzez wprowadzenie o kształcie podłużnego prostokąta placyków 

trawiastych i przez zróżnicowanie koloru nawierzchni. W projekcie wprowadzono stanowiska 

postojowe o szerokości 2,5m, które znakomicie wpisują się w wprowadzony dla szerokości 

pasów liniowych moduł. 

Zabieg ten porządkuje przestrzeń poprzez jego ujednolicenie. 



 4 

- Teren uzupełniono o dodatkowy układ dróg jezdnych i pieszych. W południowym obszarze 

objętego koncepcją terenu przy placu promocji lokalnych produktów lokalnego rolnictwa 

wprowadzono drogę jezdną z układem miejsc postojowych wzdłuż drogi. Jezdnię 

zaprojektowano jako dwukierunkową, o szerokości 5,0m. Droga przebiega wzdłuż placu 

promocyjnego i łączy się z drogą wojewódzką odcinani prostopadłymi. Jeden odcinek biegnie 

między projektowanym placem parkingowym, a obiektem służby zdrowia, Drugi ze zjazdem przy 

pustostanie byłego wielokondygnacyjnego obiektu handlowego.  

Projektowana jezdnia na północnym zakończeniu, za terenem służby zdrowia i apteki rozwidla 

się (skrzyżowanie o kształcie litery T). Odcinek drogi biegnącej na zachód łączy się zjazdem z 

drogą wojewódzką, kierunek wschodni przecina dolinę rzeczną i łączy się z drogą biegnąca przy 

Majątku Jabłonna, odciążając istniejącą drogę przy projektowanym Urzędzie Gminy z osią na 

Majątek Jabłonna. 

Wprowadzono również drogę lokalną jezdną obsługującą parking na północy opracowywanego 

terenu. 

Projektowany system komunikacji pieszej to chodniki przy komunikacji jezdnej i place pieszo-

jezdne przy projektowanych obiektach użyteczności publicznej i placach parkingowych. 

- Projektowana zieleń wysoka i niska podkreśla kompozycyjną zasadę jedności kompozycyjnej 

zaznaczoną w pasach liniowych przenikających teren prawie na całej jego długości. 

Zieleń wysoka wzdłuż drogi pełni funkcję otulinową, osłonową i maskującą. Przewidziano 

odsłonięcia na teren rekreacyjny wzdłuż rzeki, , aby nie tworzyć szczelnego, monotonnego 

zielonego wąwozu. 

Zieleń wysoka projektowana na placach parkingowych podkreśla ortogonalny rytm kompozycji 

placu. Stanowi tez źródło cienia w dominujących przestrzeniach utwardzonych. 

Wprowadzono również charakterystyczne stanowiące akcenty skupiska drzew na zamknięciach 

kompozycyjnych dróg jezdnych, czy osi kładek projektowanych w dolinie rzecznej. 

Przewidziano również zieleń pnącą wokół podpór kładek żelbetowych, aby zintegrować 

konstrukcje betonowe z naturalną zielenią doliny rzecznej. 

- W koncepcji uwzględniono również spiętrzenie rzeki w celu wykorzystania jej do spływów 

kajakowych. W tym celu przewidziano wypożyczalnię sprzętu sportowego przy placu  promocji 

lokalnych produktów lokalnego rolnictwa, na zakończeniu systemu placów projektowanych 

wzdłuż rzeki. 

- System placów w dolinie rzecznej jest projektowany z możliwością jego rozbudowy w 
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następnych etapach. W koncepcji w ramach wyznaczonego terenu zaprojektowano trzy place:   

a) plac zabaw dla dzieci (4). 

b) plac widokowy (7). 

c) plac tarasowy przy bibliotece i gastronomii (6). 

W odległych etapach projektowo-realizacyjnych koncepcja przewiduje dodatkowo osiem 

placów: 

a) plac ze ściankami do wspinania (A). 

b) plac do jazdy na rolkach (B) (który również zaproponowano jako alternatywę dla placu zabaw 

(4))  

c) plac do gry w szachy (C). 

d) plac ze ściankami do malowania (D). 

e) plac zabaw dla dzieci 2 (E). 

f) siłownia (F). 

g) plac ze stołami do tenisa (G). 

f) plac widokowy 2 (F). 

W dolinie pod systemem kładek przewidziano ścieżkę zdrowia łączącą place niezależnie od kładek.  

Place zaprojektowano z materiałów odpornych na wilgoć i nie ulegających łatwemu zniszczeniu, 

ze względu na niebezpieczeństwo występowania z koryta wody rzecznej w okresach 

zalewowych. Dlatego w budowie placów zastosowano głównie beton o wysokiej klasie 

wytrzymałości i  stal impregnowaną powłokami antykorozyjnymi.  

Ze względów estetycznych zaleca się stosowanie betonu barwionego (kolor biały i ciemno szary) 

o wysokim wskaźniku plastyczności - przez co uzyska się jednorodną pozbawioną raków 

powierzchnię.  

Podpory kładek należy obsadzić roślinami pnącymi. 

 

I. Urząd Gminy Jabłonna (1). 

Dane ogólne:  
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Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, kryty stropodachem płaskim (pogrążonym). Planowany 

jako obiekt pasywny z orientacją dużych przeszkleń na stronę południową.  

powierzchnia zabudowy: 970m2 

powierzchnia użytkowa parteru: 817,2m2 

powierzchnia użytkowa piętra: 766,0m2 

razem powierzchnia użytkowa: 1584.0m2 

kubatura: 8536,0m3. 

 

W hallu budynku zaprojektowano drzewo owocowe - Jabłoń, które dzięki antresoli wyższej kondygnacji, 

świetlikowi i szklanej elewacji południowej, ma zapewniony dostęp do światła słonecznego.    
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program funkcjonalny obejmuje pomieszczenia: 

parter: 
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piętro: 
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Rysunki rzutów obiektu Urzędu Gminy Jabłonna 

 

 

 

Do budynku Urzędu Gminy przylega budynek spotkań pozarządowych mieszkańców (10), który został 

opisany poniżej. 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
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W budynku przewidziano potrzeby osób niepełnosprawnych. Dostępność na parter z poziomu terenu. Na 

piętro dostępność poprzez schodołaz samoobsługowy. W budynku zaprojektowano sanitariaty dla osób 

poruszających się za pomocą wózka. Wszystkie przestrzenie przed wejściami pozwalają na swobodny 

manewr wózkiem.  

 

Warunki przeciwpożarowe.  

Budynek posiada dwie klatki schodowe ewakuacyjne z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Szerokości 

korytarzy ponad 1.4m. Na każdej z kondygnacji należy przewidzieć przynajmniej  jeden hydrant z węża 

elastycznego przy klatce schodowej. Budynek musi być wyposażony w gaśnice. 

W odległości 75m od budynku należy zaprojektować hydrant p.poż. Budynek  otoczony jest 

przestrzeniami utwardzonymi, z których można prowadzić akcje gaśnicze. 

Orientacyjne dane materiałowe: 

Budynek może być wykonany w technologii tradycyjnej, jak i w technologii monolitycznej.  

Dach - stropodach pogrążony zaleca się wykonać stropodach odwrócony - ze styropianem 

ekstrudowanym nad warstwą izolacji przeciwwodnej.  

Stropy można wykonać z żelbetu wylewane na budowie jak i z elementów prefabrykowanych i 

półprefabrykowanych. Jedynie strop (antresolę) w hallu między piętrami zaleca się wykonać w 

technologii monolitycznej ze względu na duży otwór przygotowany dla jabłonki hallu na parterze. 

Ściany można wykonać z drobnowymiarowych elementów takich jak cegła, pustaki czy bloczki betonowe. 

Można również zastosować technologię monolityczną. 

Fundamenty i ściany fundamentowe zaleca się wykonać z żelbetu - beton przynajmniej C25/30  ze 

względu na bliskie sąsiedztwo rzeki. 

 

II. Amfiteatr (2) 

Bliskie sąsiedztwo rzeki wymaga szczególnego podejścia do realizacji tego obiektu 

Dane ogólne: 

Długość promienia toczącego zewnętrzną krawędź widowni - 34m. Przygotowano konstrukcję pod 

okresowe zadaszenie Żelbetowy wspornik, który również będzie stanowić miejsce montażu oświetlenia 

sceny. 

powierzchnia zabudowy: 2550,6m2 
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powierzchnia sceny: 330m2 

ilość miejsc na widowni: 1000 osób 

 

 

Widok z lotu ptaka - amfiteatr 

 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

W budynku przewidziano potrzeby osób niepełnosprawnych. Dostępność na widownie pochylnią o 

spadku 6% Wszystkie przestrzenie przed wejściami pozwalają na swobodny manewr wózkiem.  

Warunki przeciwpożarowe.  

W odległości 75m od budynku należy zaprojektować hydrant p.poż. Budynek  otoczony jest 

przestrzeniami utwardzonymi, z których można prowadzić akcje gaśnicze. 

Orientacyjne dane materiałowe: 

Ze względu na niebezpieczeństwo występowania wody rzecznej w okresach powodziowych zaleca się 

wykonać obiekt w technologii monolitycznej. Beton użyty powinien posiadać wytrzymałość odpowiednią 

do klasy min. C25/30. Zastosowane na widowni siedziska powinny posiadać możliwość ich demontażu.  
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Analogiczne wytyczne jak w przypadku placów i kładek opisanych w części dotyczącej koncepcji głównej. 

 

 

III. Biblioteka (3) 

Dane ogólne: 

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Kryty dachem 

czterospadowym o niewielkim spadku. Z tyłu została dobudowana kotłownia przekryta dachem 

pulpitowym. 

Projekt stanowi zmianę sposobu użytkowania obiektu stanowiącego część Urzędu Gminy na obiekt 

biblioteczny.  

W ramach zmiany sposobu użytkowania wprowadzono korektę elewacji wschodniej: 

- zmieniono dach nad kotłownią na dach dwuspadowy  

- dobudowano kubaturę symetryczną do kubatury części technicznej kotłowni. W dobudowanej części 

zaplanowano wyjście na taras przy gastronomii (6) 

- wprowadzono zadaszenie tarasu zintegrowane kompozycyjnie z bryłą części technicznej 

powierzchnia zabudowy: 285,7m2 

powierzchnia użytkowa:  192.4m2 

kubatura:   1120m2 
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program użytkowy obejmuje pomieszczenia: 

 

Rysunek rzutu parteru 

 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

W budynku przewidziano potrzeby osób niepełnosprawnych. Dostępność na parter z poziomu terenu. W 

budynku zaprojektowano sanitariaty dla osób poruszających się za pomocą wózka. Wszystkie 

przestrzenie przed wejściami pozwalają na swobodny manewr wózkiem.  

Warunki przeciwpożarowe.  

Budynek musi być wyposażony w gaśnice. 
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W odległości 75m od budynku należy zaprojektować hydrant p.poż. Budynek  otoczony jest 

przestrzeniami utwardzonymi, z których można prowadzić akcje gaśnicze. 

W projekcie budowlanym powinna znaleźć się ekspertyza budowlana wykazująca poprawność 

zastosowanych w projekcie rozwiązań konstrukcyjnych. 

 

IV. Plac promocji lokalnych produktów lokalnego rolnictwa (9). 

Dane ogólne: 

powierzchnia placu : 1447m2 

Na placu planuje się wykonać stanowiska promocyjne przekryte lekkimi czterospadowymi, 

demontowanymi daszkami z tkaniny o właściwościach paroprzepuszczalnych, wodochronnych. 

Wymiary daszka 5x5m. Pod daszkiem można zorganizować od 2 do 4 stanowisk promocyjnych.  

Daszki można zdemontować. Elementy daszka przewidziano składować w pomieszczeniu 

przylegającego do placu promocyjnego budynku wypożyczalni sprzętu sportowego z kawiarnią 

(11). 

Widok placu promocji lokalnych produktów lokalnego rolnictwa  

 

 

Widok budynku wypożyczalni sprzętu sportowego z kawiarnią (11). 
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V. Budynek spotkań pozarządowych mieszkańców (10). 

Dane ogólne: 

Budynek parterowy. Kryty dachem pulpitowym o niewielkim spadku. Budynek będzie przylegał do 

budynku Urzędu Gminy. Dzięki tarasowi funkcjonalnie będzie po części połączony z przylegającym 

obiektem. Na taras przewiduje się niezależne wyjście z pokoju biurowego wójta. 

Będzie można z tarasu korzystać w czasie przerw w zebraniach organizowanych w małym pomieszczeniu  

konferencyjnym (dla palących). 

Z tarasu będzie można również obserwować mecze organizowane na pobliskim boisku do gry w piłkę 

nożną. 

Projekt stanowi rozbudowę zmianę sposobu użytkowania obiektu stanowiącego obiekt dla sportowców 

na obiekt spotkań z mieszkańcami. Dobudowa stanowi przedłużenie istniejącej bryły o cześć  długości ok. 

5.8m 

W ramach zmiany sposobu użytkowania wprowadzono zmiany: 

- dobudowano kubaturę stanowiącą przedłużenie istniejącej bryły.  

- zmieniono dach na taras 

- dobudowano schody na taras. 
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Widok budynku budynku spotkań pozarządowych mieszkańców (10) 

 

Drzwi dwuskrzydłowe można wykonać w ścianie zachodniej jak i w ścianie południowej (alternatywnie) 

powierzchnia zabudowy: 124,1m2 

powierzchnia użytkowa:  97,9m2 

kubatura:   558.4m2 

program użytkowy obejmuje pomieszczenia: 
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Rzut budynku spotkań pozarządowych mieszkańców 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

W budynku przewidziano potrzeby osób niepełnosprawnych. Dostępność na parter z poziomu terenu. W 

budynku zaprojektowano sanitariaty dla osób poruszających się za pomocą wózka. Wszystkie 

przestrzenie przed wejściami pozwalają na swobodny manewr wózkiem.  

Warunki przeciwpożarowe.  

Budynek musi być wyposażony w gaśnice. 

W odległości 75m od budynku należy zaprojektować hydrant p.poż. Budynek  otoczony jest 

przestrzeniami utwardzonymi, z których można prowadzić akcje gaśnicze. 

W projekcie budowlanym powinna znaleźć się ekspertyza budowlana wykazująca poprawność 

zastosowanych w projekcie rozwiązań konstrukcyjnych. 

 

VI. Place parkingowe (8) 

W projekcie zaplanowano trzy duże place parkingowe i parkingi wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

o łącznej ilości miejsc parkingowych 171sztuk. Wśród tych miejsc przewidziano miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. 

- Jeden duży plac parkingowy zlokalizowany jest w północnej części terenu objętego 

opracowaniem. Przylega on do projektowanego Urzędu Gminy i amfiteatru. 

- Drugi przylega do drogi wojewódzkiej niedaleko apteki i ośrodka opieki zdrowotnej. 

- Trzeci przylega do placu promocji lokalnych produktów lokalnego rolnictwa. 
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Miejsca parkingowe przedzielone są pasami zieleni wysokiej i niskiej. 

Łączna powierzchnia terenu zajęta pod parkingi: 6360m2 

Widok placu parkingowego przy Urzędzie Gminy i amfiteatrze. 
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VII. Teren rekreacyjny wzdłuż rzeki obejmujący 

 

a) plac zabaw dla dzieci (4) 

 

Dane ogólne 

powierzchnia placu:  500m2 

Na palcu przewidziano min.  

huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki do wspinania, piaskownicę, rurę do przechodzenia, kładki, 

miejsca siedzące dla rodziców w części zadaszone. 
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b) plac widokowy (7) 

 

 

Dane ogólne: 

powierzchnia placu:  500m2 

Na palcu zaplanowana jest wieża widokowa na wysokość 7.5m. Całość palcu wykonana w 

technologii monolitycznej. Zaleca się zastosować beton klasy min. C25/30. 

c) plac tarasowy przy bibliotece i gastronomii (6) 

powierzchnia  placu :  500m2  
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Widok z lotu ptaka na plac przy bibliotece 

 

 

 

d) plac jazdy na rolkach (B) (zrealizowany w odległym etapie albo alternatywnie dla placu      

zabaw dla dzieci (4)) 
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powierzchnia placu:  500m2 

 

- Zastosowane materiały dla placów i systemu kładek łączących. 

Place i kładki zaprojektowano z materiałów odpornych na wilgoć i nie ulegających łatwemu 

zniszczeniu, ze względu na niebezpieczeństwo występowania z koryta wody rzecznej w okresach 

zalewowych. Dlatego w budowie placów zastosowano głównie beton o wysokiej klasie 

wytrzymałości i  stal impregnowaną powłokami antykorozyjnymi.  

Ze względów estetycznych zaleca się stosowanie betonu barwionego (kolor biały i ciemno szary) 

o wysokim wskaźniku plastyczności - przez co uzyska się jednorodną pozbawioną raków 

powierzchnię.  

Podpory kładek należy obsadzić roślinami pnącymi. 

 

e) fragment ścieżki rowerowej 

Długość ścieżki w obrębie opracowanego terenu: 640mb 

 

Uwagi: Zastosowane zalecenia materiałowe w koncepcji zostały podane czysto orientacyjnie i 

muszą być poparte odpowiednimi opiniami budowlanymi w projektach budowlanych. 
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KONCEPCJA DODATKOWA I 

Koncepcja ta różni się względem pierwszej tym, że w miejscu placu parkingowego 

zaprojektowanego w koncepcji pierwszej przy ośrodku zdrowia i drogi wojewódzkiej 

zaplanowano plac promocji lokalnych produktów lokalnego rolnictwa. 

Koncepcja II w miejscu  placu promocji lokalnych produktów lokalnego rolnictwa, 

zaprojektowanego w koncepcji pierwszej, przewiduje budynek usługowy 

Zaletą tej koncepcji jest to, że  plac promocji lokalnych produktów lokalnego rolnictwa jest 

zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie z drogą wojewódzką. Wadę stanowi to że ww. plac nie ma 

dostatecznie dużej powierzchni. 
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KONCEPCJA DODATKOWA II 

Koncepcja ta różni się względem pierwszej tym, że w miejscu placu parkingowego 

zaprojektowanego w koncepcji pierwszej przy ośrodku zdrowia i drogi wojewódzkiej 

zaplanowano budynek Urzędu Gminy, który stanowiłby część administracyjnej jednostki. 

Zaletą tej koncepcji jest to, że budynek Urzędu Gminy jest zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie 

drogi wojewódzkiej. Wadę stanowi natomiast to, że ww. Urząd musiałby być podzielony na 

oddzielne budynki . 
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