



I. DANE INWESTORA
imię i nazwisko:
adres korespondencyjny:
adres inwestycji:
powierzchnia działki:
e-mail:
telefon:

II. WSTĘPNY ZAKRES PROJEKTU
e-projekt koncepcyjny
projekt koncepcyjny
projekt wykonawczy
UWAGI (dotyczące zakres projektu; dodatkowych wizualizacji, schematów nawadniania, oświetlenia, elementów innych niż standardowo wymieniane)
…..

III. PREFERENCJE DOTYCZĄCE OGRODU
Tabela zawiera opis preferencji dotyczących kształtowania ogrodu, pomocnych dla właściwego skonstruowania
koncepcji zagospodarowania. Tam gdzie to możliwe, proszę oznaczyć odpowiedzi „X”, dla innych pól proszę podkreślić
lub pogrubić wybraną odpowiedź bądź opisać ją w uwagach. Wszelkie komentarze bardzo mile widziane.
ZAKRES
preferowany
styl ogrodu
(oznaczyć X)

kolorystyka

ulubiona
roślinność

częstotliwość
pielęgnacji
dzieci
zwierzęta

PRZYKŁADOWE
PROPOZYCJE
regularny
swobodny
nowoczesny
naturalistyczny
minimalistyczny
japoński
stylizowany
inne
brak preferencji
monochromatyczny
wielobarwny
ulubione kolory
iglaki
liściaste
owocowe
zimozielone
liczne rabaty kwiatowe
dni w tygodniu

UWAGI
Uwagi:

ilość i wiek
jakie?



gleba
sąsiedztwo
ogrodzenie
żywopłot
trawnik
taras
część
gospodarcza

oświetlenie
nawodnienie
preferowane
nawierzchnie
preferowane
materiały w
ogrodzie
preferowane
elementy
wyposażenia
(oznaczyć X )

odczyn
piaszczysta / ciężka
jakie?
istniejące / projektowane;
materiał, przebieg
gęsty / ażurowy
z której strony niezbędnie?
duża otwarta przestrzeń,
łąka, do gier / jak najmniej
wielkość, kształt, materiał
tak / nie
kompostownik
drewutnia
śmietnik
inne
tak / nie
tak / nie
drewno / kostka kamienna / kostka betonowa / żwir / płytki kamienne / klinkier /kora
uwagi:
drewno / szkło / beton / klinkier / kamień / wiklina / metal / kora
uwagi:
pergola
altana
trejaż
domek ogrodowy
plac zabaw
elementy wodne:
kaskada
oczko
basen
grill / miejsce do grillowania
palenisko
kameralny kącik
kojec dla psa
ogród skalny
warzywniak
ogród ziołowy
ławki
donice terenowe
elementy ozdobne (rzeźby, karmniki, instalacje)
zróżnicowanie wysokościowe

Uwagi:

Inne elementy
wyposażenia
ogrodu:



IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Niezbędne dane wejściowe od Inwestora stanowią:
 podkład geodezyjny z uwzględnieniem:
 uzbrojenia podziemnego terenu
 bram, wjazdów i furtek wejściowych
 drzwi (wejściowe, garażowe), w miarę możliwości okna
 kierunku północy
 istniejących nawierzchni utwardzonych
 istniejąca roślinność do pozostawienia (wielkość korony, ew. gatunek)
 inne elementy ogrodu do pozostawiania (domek ogrodnika, altana, ogródek warzywny itp.)
 zróżnicowania wysokościowego
 projekt domu (rzuty, elewacje, link do projektu z Internetu)
 zdjęcia (niezbędne w przypadku e-projektu; zarówno działki jak i poglądowe otoczenia)

V. DODAKTOWE UWAGI LUB ŻYCZENIA



