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Plan zagospodarowania bryły składowiska (Projekt 1998) 



Plan zagospodarowania bryły składowiska (Koncepcja 2009) 



Plan zagospodarowania bryły składowiska (Projekt 2012) 
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Plan zagospodarowania – stok narciarski (Projekt 2012) 

Stok zjazdowy  

główny 

Stok zjazdowy główny: 

- długość - 550 m,   

- różnica wysokości – 59 m 

- szerokość – 30 m 

 

- nachylenie stoku głównego:  

  maksymalne - 14% 

  średnie - 11 % 



Plan zagospodarowania – stok dla dzieci (Projekt 2012) 

Stok zjazdowy dla dzieci:  długość – 100 m,  szerokość do 20 m,  nachylenie – do 10% 



Stok dla sanek po nasypie zachodnim:   długość – 200 m,   szerokość do 15 m 

 

Plan zagospodarowania – stok dla sanek (Projekt 2012) 



Rezerwa terenu pod rynnę snowbordową: 20 x 70 m 

 

Plan zagospodarowania – rynna snowbordowa (Projekt 2012) 



Trasy dla nart biegowych: długość ok. 2800 m  
                                          + drogi – długość ok. 2400 m (organizacja imprez) 
                                          + ścieżki leśne (wymagane uzgodnienia z lasami) 

Plan zagospodarowania – trasy biegowe (Projekt 2012) 



Droga wjazdowa – 600 m (równolegle trasa toru saneczkowo-bobslejowego) 

Plan zagospodarowania – tor saneczkowo-bobslejowy (2012) 



Projekt zagospodarowania składowiska Radiowo  

w kierunku sportowo-rekreacyjnym 

• Powierzchnia do zagospodarowania (rzut): – około 20 ha 
 

• Stok zjazdowy główny:  długość - 550 m,  różnica wysokości – 59 m 
 

• Nachylenie stoku głównego:   maksymalne - 14%,   średnie - 11 % 
 

• Stok zjazdowy dla dzieci:  długość – 100 m,  nachylenie – do 10%, szer. do 20 m 
 

• Stok dla sanek po nasypie zachodnim:  długość – 200 m, szer. do 15 m 
 

• Rezerwa terenu pod rynnę snowbordową– 20 x 70 m 
 

• Trasy dla nart biegowych  – długość ok. 2800 m + drogi ok.. 2400 m + ścieżki leśne 
 

• Nachylenia tras biegowych od 0 do 20 % 
 

• Droga wjazdowa – 600 m (równolegle trasa toru sankowo-bobslejowego) 
 

• Droga wokół składowiska – 1800 m 
 

• Trasy rowerowe – 400 m + trasy do nart biegowych w okresie letnim 



Wizualizacja głównej trasy zjazdowej i tras biegowych  

od strony południowo-wschodniej 
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Wizualizacja głównej trasy zjazdowej i tras biegowych  

od strony południowej 
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Wizualizacja skarpy zachodniej ze stokiem dla dzieci 
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