
Opis projektu

Koncepcja utworzenia terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej powstała ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb osób dojrzałych, które przekroczyły 50 rok życia. Celem realizacji projektu jest stworzenie 
przestrzeni publicznej, służącej integracji mieszkańców Izbicy Kujawskiej, zapewnienie warunków do 
podejmowania aktywności fizycznej oraz wypoczynku.  
Projekt zakłada wyznaczenie wejścia  na teren rekreacji od strony miasta, uporządkowanie terenu i 
rozmieszczenie urządzeń wzdłuż dwóch istniejących alejek bez ingerencji w drzewostan.

Lokalizacja projektu

Województwo:          KUJAWSKO-POMORSKIE 
Powiat:                   WŁOCŁAWSKI 
Jednostka ewidencyjna:  IZBICA KUJAWSKA - MIASTO 
Obręb:                   M. IZBICA KUJAWSKA 
Nr działki:                  2 
Id działki:                   041808_4.0001.2 
Pow. działki[ha]:                 2,0034 
Użytki:                   LsVI

Mapa - 1:10000 i 1:2000

Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy
Kujawskiej
Konsultacje społeczne koncepcji projektowej. 
Aby wziąć udział w konsultacjach opracowanej koncepcji projektowej utworzenia terenu 
rekreacji w Izbicy Kujawskiej, kliknij "dalej". 
Ankieta przeprowadzana przez Gminę Izbica Kujawska jest anonimowa, nie wymaga 
podania danych osobowych a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut. 
 
Odpowiedzi będą zbierane do 26 grudnia 2020 godz. 23:59 

*Wymagane

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



Co projektujemy?

Koncepcja utworzenia terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej zakłada: 
1) stworzenie strefy wypoczynku obejmującej altany (2-3 szt.) wraz z meblami ogrodowymi, wygodne 
ławki parkowe i trwałe leżaki miejskie; 
2) stworzenie strefy rekreacji obejmującej urządzenia siłowni plenerowej oraz urządzenia street workoutu, 
umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu w przestrzeni leśnej; 
3) stworzenie strefy gier plenerowych obejmującej urządzenia małej architektury umożliwiające grę w 

tenisa stołowego, gry planszowe i piłkarzyki; 
4) montaż elementów małej architektury wpływającej na funkcjonowanie i odbiór terenu (kosze na śmieci 
w tym kosze do selektywnej zbiórki odpadów, stojaki na rowery.

Mapa do celów projektowych - skala 1:500

Głosowanie - wybór elementów strefy rekreacji

Teraz możesz wskazać te elementy projektu, z których  będziesz korzystał w utworzonej strefie rekreacji

Altana

W projekcie strefy rekreacji uwzględniono montaż 2-3 altan wyposażonych w zestaw mebli ogrodowych, 
umożliwiających wypoczynek oraz realizację zajęć aktywizujących a atrakcyjnej przestrzeni leśnej. 

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



Altana 1 - sześciokątna, kryta
wiórem osikowym, o przekątnej
4,20 m

Altana 2 - klasyczna
sześciokątna, o przekątnej 5,00
m

Altana 3 - ośmiokątna, o
przekątnej 4,00 m

Altana 4 - nowoczesna z
ażurowym dachem, o wymiarach
4,00 x 4,00 m

Altana 5 - nowoczesna, o
wymiarach 3,00 x 4,00 m

uważam, że altana w strefie
rekreacji nie jest potrzebna

Ławki

Projektowany teren rekreacji zostanie wyposażony m.in. w ławki, umożliwiające wypoczynek i integrację 
mieszkańców. 

ławki rozmieszczone równomiernie wzdłuż dwóch alejek przecinających teren
rekreacji

PYTANIE 1: Wybierz model altany, który Twoim zdaniem powinien znaleźć się w
projektowanej strefie rekreacji *

PYTANIE 2: Wskaż oczekiwany sposób rozmieszczenia ławek w projektowanej
strefie rekreacji *

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



ławki skumulowane w centrum terenu rekreacji, w pobliżu altan

nie mam zdania

Tak

Nie

nie mam zdania

PYTANIE 3: Czy cały teren rekreacji powinien zostać wyposażony w ławki
wyłącznie jednego typu? *

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



Ławka nr 1- z wysokim oparciem,
na stelażu metalowym, dł. 2,00
m

Ławka nr 2 - leżak drewniany, na
stelażu metalowym, dł. 1,98 m

Ławka nr 3 - z oparciem, na
stelażu betonowym, dł. 2,00 m

Ławka nr 4 - z oparciem, na
stelażu metalowym, dł. 1,62 m

Ławka nr 5 - z oparciem, na
stelażu metalowym, dł. 1,80 m

Ławka nr 6 - bez oparcia, na
stelażu betonowym, dł. 1,80 m

Ławka nr 7 - bez oparcia, na
stelażu betonowym, dł. 1,88 m

PYTANIE 4: Oznacz modele ławki, na których najchętniej będziesz wypoczywał w
projektowanej strefie rekreacji - możesz wskazać kilka modeli ławek. *

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



Urządzenia do ćwiczeń - siłownia plenerowa

Oprócz wypoczynku, projektowana strefa rekreacji ma zapewniać możliwość aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Trening pośród drzew będzie możliwy dzięki urządzeniom siłowni plenerowej. 

Biegacz - ćwiczenia aktywizują
dolne partie ciała, wzmacniają
mięśnie nóg i pasa biodrowego,
zwiększają wydolność
krążeniowo - oddechową.
Urządzenie to gwarantuje pracę
mięśni przy jednoczesnym
odciążeniu stawów biodrowych

Motyl - wzmacnia siłę mięśniową
obręczy barkowej i ramion,
aktywizuje mięśnie brzusznej
strony klatki piersiowej

Narciarz - wzmacnia mięśnie
nóg, ramion i tułowia, korzystnie
wpływa na układ krążeniowo-
oddechowy, poprawia
koordynację ruchową,
wspomaga redukcję tkanki
tłuszczowej

Orbitrek - wzmacnia mięśnie nóg,
ramion i tułowia, korzystnie
wpływa na układ krążeniowo-
oddechowy, poprawia
koordynację ruchową,
wspomaga redukcję tkanki
tłuszczowej

Pajacyk
(przywodziciel/odwodziciel) -
wzmacnia mięśnie nóg i brzucha,
korzystnie wpływa na układ
krążeniowo-oddechowy,
poprawia koordynację ruchową,
wspomaga redukcję tkanki

Prostownik pleców - wzmacnia
mięśnie prostownika grzbietu,
angażuje mięśnie brzucha.

PYTANIE 5: Wskaż urządzenia siłowni plenerowej, które w największym stopniu
odpowiadają Twoim potrzebom w zakresie treningu - możesz wybrać kilka, a
nawet wszystkie *

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



tłuszczowej.

Rowerek - wzmacnia mięśnie
nóg i tułowia, korzystnie wpływa
na układ krążeniowo-oddechowy,
poprawia koordynację ruchową,
wspomaga redukcję tkanki
tłuszczowej.

Wioślarz - wzmacnia mięśnie
nóg i pasa biodrowego,
korzystnie wpływa na układ
krążeniowo-oddechowy,
poprawia koordynację ruchową,
wspomaga redukcję tkanki
tłuszczowej.

osobno - każde urządzenie na osobnym pylonie

zgrupowane - dwa różne urządzenia na jednym pylonie

zgrupowane - cztery urządzenia na jednym pylonie

nie mam zdania

uważam, że urządzenia siłowni plenerowej są zbędne w projektowanej strefie
rekreacji

Urządzenia do ćwiczeń - street workout

Street workout to nic innego jak połączenie gimnastyki klasycznej ze "ścieżką zdrowia", umożliwiające 
aktywny trening osób po 14 roku życia. To sport opierający się o ćwiczenia siłowe, wykorzystujący jedynie 
ciężar własnego ciała - coraz bardziej popularny w całym kraju, więc czemu nie w Izbicy Kujawskiej?

PYTANIE 6: Czy urządzenia siłowni plenerowej powinny zostać rozmieszczone: *

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



Duży zestaw treningowy - wiele
urządzeń w jednej lokalizacji, co
umożliwia wspólny trening kilku
osób

Poręcze równoległe do
podciągania

Drabinka pozioma do
wykonywania ewolucji

Zestaw sprawnościowy

Lina do wspinania Drabinka

Drążek Podwójne ławeczki

PYTANIE 7: Wskaż wszystkie urządzenia street workout, które w odpowiadają
Twoim potrzebom w zakresie treningu - możesz wybrać kilka, a nawet wszystkie
*

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



Poręcze do podciągania Drabinka 2

Słup do kickboxingu Równoważnia

Kółka gimnastyczne wysokie

pojedyncze urządzenia wzdłuż jednej ze ścieżek (w kilkumetrowych odstępach) oraz
duży zestaw zgrupowanych urządzeń w centralnej części terenu rekreacji

zgrupowane - wszystkie urządzenia w jednym zestawie

osobno - wszystkie urządzenia na osobnych stanowiskach

nie mam zdania

uważam, że urządzenia street workout są zbędne w projektowanej strefie rekreacji

Urządzenia do gier w plenerze

W celu urozmaicenia rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu, zaprojektowano wyposażenie leśnej 
strefy rekreacji w urządzenia do gier w plenerze, zachęcających do aktywności oraz integracji 
mieszkańców. Wszystkie urządzenia będą wykonane z betonu, trwale związane z gruntem oraz odporne na 
działanie warunków atmosferycznych.

PYTANIE 8: Czy urządzenia street workout powinny zostać rozmieszczone: *
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Stół do gry w tenisa stołowego Stół do gry w szachy/warcaby -
dwuosobowy

Stół do gry w szachy/warcaby
oraz chińczyka - czteroosobowy

Piłkarzyki

Stojaki na rowery

Zaprojektowano wyposażenie strefy rekreacji w 20 stojaków na rowery, zwiększających dostępność terenu 
oraz dających możliwość np. wykorzystania projektowanego obszaru jako etapu w organizowanych 
rajdach rowerowych.

PYTANIE 9: Wskaż urządzenia do gier w plenerze, które Twoim zdaniem powinny
znaleźć się w projektowanej strefie rekreacji - możesz wskazać wiele opcji *

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.



stojak dwustronny
dziesięciostanowiskowy (2 szt.)

stojak wyposażony w
mechanizm, który umożliwia
obrót stanowisk usprawniając
tym samym jego użytkowanie
(dziesięciostanowiskowy - 2 szt.)

stojak dwustanowiskowy typu U
(10 szt.)

stojak dwustanowiskowy (10
szt.)

w kilku miejscach wzdłuż ścieżek - przy wejściach do lasu, w pobliżu altan i urządzeń
do ćwiczeń

zgrupowane - wszystkie stojaki w jednym miejscu - w pobliżu altan

nie mam zdania

Twoje sugestie

To już wszystkie pytania

Dziękujemy za poświęcony czas

PYTANIE 10: Wskaż model stojaków na rowery, który Twoim zdaniem powinien
znaleźć się w projektowanej strefie rekreacji *

PYTANIE 11: Czy stojaki na rowery powinny zostać rozmieszczone: *

PYTANIE 12: Jeżeli chciałbyś wzbogacić przedstawioną koncepcję utworzenia
strefy rekreacji w Izbicy Kujawskiej, przedstaw swoje pomysły

Twoja odpowiedź

Wstępnie wypełnij odpowiedzi i kliknij „Pobierz link”.
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