Gospodarstwo Szkółkarskie ARNOW

___ZANIM_ZACZNIEMY_PROJEKTOWAĆ_OGRÓD___
 Gdzie znajduje się terenu do zagospodarowania (miejscowość, województwo)?

 Jaka jest powierzchnia terenu?

 Czy na danym terenie jest budynek/budynki ( jeśli tak to proszę podać
powierzchnię jaką zajmują)?

 Jeśli budynki zostały wybudowane według gotowego projektu proszę podać
nazwę?

 Jakie są stałe elementy na działce np. słupy, dodatkowe budynki, wykonane
chodniki, podjazdy

 Jakie są planowane dodatkowe elementy stałe np. budynki gospodarcze, wiaty
(lokalizacja)

 Ile przewidują Państwo miejsc postojowych?

 Czy na działce rosną już jakieś rośliny (jeśli tak to podać rodzaj i wiek)?

 Jakie jest lub jakie jest planowane ogrodzenie?

 Co stanowi bezpośrednie sąsiedztwo działki?

 Jaki jest rodzaj gleby na działce? (piaszczysta, gliniasta, próchniczna itp.)

 Jaki jest poziom wód gruntowych?

 Czy występują różnice terenu większe niż 1m (jeśli tak to jakiego rzędu)?
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 Jaką funkcję ma pełnić ogród? (wypoczynkową, ozdobną, rekreacyjną, mieszaną,
użytkową, inną-jaką?)

 Kto będzie korzystał z ogrodu, jak będzie spędzany czas w ogrodzie?

 Czy przewiduje się prowadzenie życia towarzyskiego w ogrodzie (np. spotkania ze
znajomymi przy grillu)?

 Ile osób i w jakim wieku liczy rodzina i czy są zwierzęta (jakie)?

 Czy ogród ma zawierać: zbiornik wodny, altanę, sad, warzywnik, zielnik?

 Jakie materiały budowlane: naturalne (drewno, kamień, wiklina), metal, tworzywo
sztuczne?

 Czy w ogrodzie ma być zaprojektowany system nawadniający?

 Czy w ogrodzie ma być zaprojektowane oświetlenie?

 Jakie elementy mają się znaleźć w ogrodzie?(altana, grill, ognisko, oczko wodne,
skalniak, kaskada, basen, zabawowe np. piaskownica, trampolina, domki,
zjeżdżalnie itd., inne np. rekreacyjne)

 W jakim stylu ma być ogród (swobodnym, geometrycznym, naturalnym (wiejskim),
kamiennym)

 Czy trawnik ma zajmować większą część ogrodu?

 Czy pielęgnacją ogrodu będziecie zajmować się Państwo we własnym zakresie?

 Czy ktoś z rodziny choruje na alergie?
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 Jaka jest preferowana nawierzchnia na terenie działki?

 Preferowana roślinność – drzewa, krzewy, liściaste, iglaste? Ulubione gatunki roślin?

 Uwagi i zalecenia (co chcieliby Państwo aby uwzględnić w projekcie ogrodu?)

 Jaką kwotę chcą państwo przeznaczyć na założenie ogrodu?

 Przykładowe obrazy rabat/ogrodów które mi się podobają...

opracowanie: mgr inż. architekt krajobrazu Katarzyna J. Niedźwiecka
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