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Kwestionariusz 

1. Lokalizacja (miejscowość/dzielnica/adres): 

2. Użytkownicy terenu (ile osób dorosłych, dzieci, zwierzęta):  

3. Powierzchnia terenu :  

4. Usytuowanie względem stron świata:  

5. Wiatry, nasłonecznienie:  

6. Kolorystyka, styl budynku (np. nowoczesny, rustykalny):  

7. Istniejące elementy (nawierzchnia, ogrodzenie, roślinność, elementy wodne, elementy 

oświetlenia, mała architektura):  

8. Ulubione kolory:  

9. Sposób spędzania wolnego czasu na danym terenie (miejsce zabaw dla dzieci, miejsce do 

relaksu, miejsce do aktywnego wypoczynku – sport, miejsce spotkań) 

10. Zalecenia inwestorów: 

- elementy wodne (oczko wodne, kaskada, fontanna) 

- taras – (jaki materiał: drewno, deska kompozytowa, kafle, kostka brukowa) 

- zadaszenie tarasu – (markiza, żagiel, roleta, ażurowa konstrukcja) 

- mała architektura - (altana, wiata na narzędzia/drewno/śmietnik, pergola, ławka, 

huśtawka, itp.) 

- ogrodzenie frontowe – (jaki materiał: beton architektoniczny, klinkier, kamień ozdobny, 

kamień łamany, stalowe, kute itp.) 

- ogrodzenie osłaniające – (drewniane płoty – pełne, ażurowe, metalowe płoty) 

- nawierzchnie – ścieżki, podjazdy – prowadzące do domu, dookoła domu, do wybranych 

elementów ogrodu 

- oświetlenie (punktowe – podświetlenie roślin od dołu, najazdowe – wpuszczane w 

taras, podjazd, latarnie – wysokie, niskie, stylistyka) 

- meble ogrodowe (stół z krzesłami, sofa, fotele, hamak, leżaki) 

- zieleń: 

- roślinność wysoka – drzewa liściaste, iglaste, owocowe, kwitnące, przebarwiające się 

- roślinność średnia – niskie drzewka ozdobne, krzewy liściaste, iglaste, zimozielone, 

owocowe, kwitnące, przebarwiające się 

- roślinność niska – rośliny płożące (ścielące się po ziemi), byliny 

- trawy ozdobne (niskie – do 30cm, średnie – do 70cm, wysokie – do 2,5m) 

- trawnik 

- warzywnik, zielnik (np. drewniane skrzynie 1x1m) 

      8. Miejsca do osłonięcia np. przed wiatrem, słońcem, sąsiadami : (mapka) 

      9. Styl  projektowanego terenu:  

     10. Inne (np. elementy do usunięcia, przekształcenia): 

     11. Realizacja: we własnym zakresie/przez firmę ogrodniczą 
     12. Zdjęcia terenu – proszę o załączenie.   
 


