PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I.

Przedmiot i podstawa opracowania
1.

Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy”
w dzielnicy Niewiadom – w zakresie terenu rekreacyjnego, położonego w zachodniej części terenu.

2.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:
 Umowa nr IMI.272.25.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. o prace projektowe wraz z opisem
przedmiotu zamówienia
 Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
 Uchwała Nr 781/LI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 października 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obszary oznaczone symbolem MPZP 15
 Mapa do celów projektowych
 Opinia geotechniczna
 Wizja lokalna terenu inwestycji
 Ustalenia i wytyczne inwestora
 Przepisy i normy obowiązujące w zakresie przedmiotu opracowania

II.

Zagospodarowanie terenu – stan istniejący
1.

Opis stanu istniejącego zagospodarowania

Tereny inwestycji osiadają kształt wielokąta, o łącznej powierzchni 11 868 m2, oznaczone
klasoużytkiem „Ba” – tereny przemysłowe.
W południowej części terenu znajdują się zabytkowe budynki kopalni „Ignacy” – podlegające
rewitalizacji na podstawie odrębnej dokumentacji. Budynkom towarzyszy urządzony teren,
obejmujący ciągi piesze, jezdne, parking, inne utwardzenia, zieleń.
W północnej części terenu znajduje się obecnie złomowisko. Towarzyszą mu pojedyncze
zabudowania parterowe – obiekty murowane, oraz wiaty i hale stalowe. Teren ogrodzony.
Nawierzchnia terenu w rejonie zabudowań utwardzona kostką betonową, w pozostałej części
nieutwardzona, nie porośnięta roślinnością (klepisko). Od strony zachodniej teren przylega do ul.
Sportowej – w stosunku do której znajduje się o 1,5-4m wyżej (na nasypie).

Centralna część terenu zasadniczo wolna od zabudowań, częściowo porośnięta trawą, częściowo
z nawierzchnią wykonana z kruszywa.
Wzdłuż zachodniej granicy działki nieutwardzony dojazd gospodarczy.
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2.

Warunki wodno-gruntowe

Warunki wodno-gruntowe określono w dokumentacji geotechnicznych w załączeniu do projektu

3.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu
oraz uwarunkowania formalno-prawne
Teren znajduje się częściowo na obszarze „2R U” Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z
dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika oraz w części na obszarze „4U” miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 15 (UCHWAŁA NR
781/LI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 października 2014 r.)

III.

Projektowane zagospodarowanie terenu
1.

Założenia ogólne

Projektuje się teren rekreacyjno-wypoczynkowe o charakterze przestrzeni publicznej. Swobodna
kompozycja inspirowana jest nieregularnymi, ulotnymi formami obłoków pary.
W ramach założeniami wyróżnić można przestrzenie:








„Plac pary” – utwardzony placyk o nieregularnej formie, w rejonie budynku szybu
„Głowacki”, gdzie przewiduje się jako atrakcję wytwarzanie sztucznej mgły/pary poprzez
wytwornicę dymu,oraz dysze parowe (zasilanie skroplonym CO2)
Plac zabaw – mieszczący urządzenia zabawowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Ogród doświadczeń – mieszczący urządzenia zabawowe o charakterze naukowodoświadczalnym
Łąkę rekreacyjną – teren porośnięty trawą, z elementami małej architektury jak stoliki, leżaki,
przewidziany jako miejsce wypoczynku, pikników itd. Dojścia i dojazdy, nawierzchnie
utwardzone
Pergolę – zamykająca kompozycyjnie wnętrze urbanistyczne, funkcjonująca jako częściowo
zadaszone miejsce wypoczynku oraz ew. ekspozycji zabytkowych urządzeń, rzeźb lub
instalacji artystycznych

Wymienione obszary powiązane są ciągami pieszymi – alejkami – prowadzonymi swobodnie,
ukształtowanymi z płyt formatu 80x80cm w nieregularnym układzie.
Rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej oraz w projekcie branży drogowej.

2.

Ukształtowanie terenu.

Zakłada się ukształtowanie nawierzchni w rejonie projektowanych urządzeń i utwardzeń jako
zasadniczo płaskiej, o równomiernym spadku, co oznacza konieczność niwelacji istniejącego terenu.
Przewiduje się ponadto konieczność wywozu i utylizacji wierzchniej, zdegradowanej warstwy gruntu.
Przewiduje się konieczność usunięcia warstwy o grubości ok. 1m poniżej poziomu istniejącego
terenu w rejonie istniejącego złomowiska a także o grubości ok. 0,5m na terenie pozostałym. Część
3

terenu stanowią tereny po rozbiórce obiektów kubaturowych, rozebranych prawdopodobnie
do poziomu istniejącego terenu tj. z pozostawieniem części podziemnej.
Obszary te wstępnie wskazano w planie robót ziemnych w projekcie drogowym.
Należy także przewidywać możliwość wystąpienia instalacji oraz obiektów podziemnych, nie
ujawnionych na mapie i w projekcie, jak pozostałości fundamentów, komory podziemne, nieczynna
infrastruktura, wymagających rozbiórki.

3.

Rozbiórki

Projektuje się rozbiórkę obiektów i budynków:






budynek parterowy, murowany, z dachem krytym papą, użytkowany jako biuro złomowiska,
o powierzchni zabudowy ok. 50m2 i wysokość do ok. 3,5m na działce 388/8
hale stalowe o powierzchni zabudowy ok. 100m2 oraz ok. 70m2 i wysokości ok. 3m na działce
388/8
budynek parterowy, murowany, gospodarczy, o powierzchni zabudowy ok 50m2, na działce
143/29
obiekt poprzemysłowy, żelbetowy o powierzchni zabudowy ok 70m2, wysokości ok. 3m,
na działce 143/29. Budynek posiada prawdopodobnie część podziemną.
Elementy takie jak ogrodzenia, fundamenty, pozostałości obiektów i urządzeń będące w
kolizji z projektowanym założeniem

4.

Infrastruktura techniczna – instalacje terenowe

Na terenie objętym projektem projektuje się następujące instalacje:



Instalację elektryczną – w tym instalację oświetlenia. Zasilanie energią elektryczną ze
istniejącego przyłącza, z rozbudowywanej tablicy budynkowej
monitoringu wizyjnego – powiązaną z miejskim systemem monitoringu

5.

Nawierzchnie

1.
Nawierzchnie utwardzone
Projektuje się nawierzchnie alejek oraz placyków z płyt betonowych w formacie 80x80cm o
naturalnej, jasnej barwie betonu, dostosowane do lekkiego ruchu kołowego. Powierzchnia
uszlachetniona, z polimerową warstwą ochronną. Płyty układane bez obrzeży.
Wybrane pola (stanowiące ok 2-3% całkowitej powierzchni) z nawierzchni indywidualnie dobranych
(bruk, cegła klinkierowa, kamień, żwir).
2.
Nawierzchnie placów zabaw
Projektuje się place zabaw o nawierzchni piaszczystej oraz żwirowe j (żwir płukany).
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6.

Zieleń

Przyjęte rozwiązania projektowe zakładają realizację inwestycji, w sposób minimalizujący konieczność
wycinki istniejących drzew.
Przewiduje się nasadzenia – zieleni wysokiej i niskiej tj.;




Pojedyncze drzewa oraz grupy drzew – drzewa liściaste, np. klon, brzoza (wysokość do 4m),
Zieleń niską – w wybranych miejscach grupy i kompozycje zieleni niskiej – gatunków traw
ozdobnych oraz niskiej roślinności towarzyszącej nasadzeniem drzew.
Urządzenie trawników na terenie rekreacyjnym,

Nasadzenia prowadzone będą na podstawie projektu zieleni stanowiącego odrębne opracowanie.

7.

Mała architektura, ogrodzenie

Na terenie zaprojektowano usytuowanie następujących elementów małej architektury :
1.
Urządzenia Placu Pary
Na placu pary przewiduje się atrakcję w postaci cyklicznie odbywającego się „pokazowi pary”
Należy przewidzieć, że pokaz może się składać z następujących części:



emisja dymu z wytwornicy w posadzce, czas trwania ok 5min, łagodne efekty świetlne
(podświetlenie dymu) oraz dźwiękowe
widowiskowy, energiczny pokaz z sekwencją emisją „pary” z kilku dysz na sprężone CO2.
Intensywne, wielokolorowe efekty świetlne oraz dźwiękowe lub muzyka. Przewidywany czas
trwania tej części to ok 1-2minut.

Przewiduje się, że pokaz powinien być uruchamiany wg harmonogramu swobodnie ustalanego przez
użytkownika. Zakłada się, że pokaz będzie się odbywał w wybrane dni (imprezy na obiekcie, święta,
dni wolne, szczególne wydarzenia), kilkukrotnie w ciągu dnia.
Wykonawca powinien opracować i uzgodnić z użytkownikiem min. 3 różne scenariusze pokazu.
Należy zapewnić także urządzenia i oprogramowanie zapewniające samodzielne ustalanie
harmonogramu z wykorzystaniem ww. scenariuszy. Wykonawca powinien zapewnić także
odpowiednie przeszkolenie personelu użytkownika, w zakresie ogólnych zasad działania, warunków
bezpiecznej eksploatacji urządzeń, i wymaganej obsługi.
Przewiduje się wyposażenie placu pary w urządzenia służące do wytworzenia zamierzonego efektu tj.
m.in. wytwornicę dymu, dysze efektowe zasilane CO2, oświetlenie efektowe, nagłośnienie,
urządzenia sterujące, niezbędne komory techniczne, zasobniki. Przewiduje się urządzenia
o następującej funkcjonalności:


Dwie wytwornice dymu działające w oparciu o podgrzewanie specjalistycznego płynu, o mocy
ok. 2,0kW każda, umieszczone w betonowej komorze podziemnej, w centralnej części placu.
Napływ powietrza oraz wypływ dymu poprzez kraty stalowe (oko nie większe niż 4cm2)
w zabudowane posadzce. Ukształtowanie komory powinno zapewniać dostęp dla bieżącej
obsługi, zabezpieczać wytwornicę przed działaniem czynników atmosferycznych i dostępem
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osób niepowołanych. Przewiduje się konieczność wymuszenia obiegu powietrza w komorze
za pomocą zabudowanych wentylatorów. Moc wentylatorów oraz ukształtowanie komory
należy dobrać w sposób zapewniający skuteczną emisję dymu z komory, nie prowadząc
jednocześnie do rozwiania dymu. Zapas płynu w zasobniku w komorze, w ilości niezbędnej
na kilka dni funkcjonowania. Wytwornice powinny być wyposażone w wyłącznik
zabezpieczający przed pracą bez płynu.
Dysze efektowe , dające efekt pary. Przewiduje się zabudowanie w instalacji łącznie 15 dysz
np. w postaci 3 grup po 5 dysz każda, montowanych na 3 słupach stalowych. Mechanizm
działania polega na rozprężaniu gazu pod dużym ciśnieniem (sprężone CO2) w specjalnie
ukształtowanych dyszach. Gwałtownie rozprężający gaz powoduje chwilowy spadek
temperatury i wykroplenie się gazów w powietrzu, dając efekt zbliżony do pary wodnej pod
ciśnieniem. Dysze o wydatku ok. 0,5kg/s i zasięgu min.8m. Sterowanie elektrozaworem
poprzez dedykowany sterownik. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, zakłada się
konieczność montażu na wysokości wykluczającej dostęp przez osoby niepowołane oraz
przypadkowe znalezienie się w zasięgu działania dyszy.
Sprężony gaz gromadzony będzie w pobliżu placu pary, w obudowie zabezpieczającej przed
dostępem osób niepowołanych oraz czynnikami atmosferycznymi, połączony z dyszami
ułożonymi na stałe w gruncie przewodami. Wielkość zapasu gazu należy uzgodnić
z użytkownikiem.
Oświetlenie efektowe RGB LED, podświetlające emitowany dym i parę. Proponuje się
umieszczenie kilkunastu punktów oświetlenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł dymu, tj.
np. w komorze poziemnej, w posadzce, oraz na słupach z dyszami,
Nagłośnienie – głośniki HIFI szczelne IP67. Zakłada się ok.4szt w rejonie placu pary,
Sterowanie urządzeniami– zintegrowanym systemem np. w standardzie DMX. Przewiduje się
opracowani kilku sekwencji (scenariuszy pokazu) łącznie z przypisanym podkładem
dźwiękowym, odtwarzanych według zaprogramowanego przez użytkownika harmonogramu.
Poza harmonogramem, należy przewidzieć możliwość ręcznego uruchomienia wybranej
sekwencji z panelu sterowania oraz możliwość wymuszenia przerwania pokazu (np. przycisk
wyłącznika awaryjnego). Wskazana jest sygnalizacja niskiego poziomu czynników na
podstawie odpowiedniego oczujnikowania lub szacowania zużycia.
Programowanie harmonogramów, wymuszenie uruchomienia lub zatrzymania pokazu oraz
monitorowanie działania urządzeń poprzez przyjazny interfejs np. poprzez aplikację webową
lub aplikacją na urządzenie przenośne. Lokalizację urządzeń sterujących (np. w budynkach
w sąsiedztwie placu pary) należy uzgodnić z Zamawiajacym.
Niezbędne obudowy, osłony, zabudowy, komory niezbędne dla właściwego funkcjonowania
urządzeń.
2.
Pergola
Pergola stalowa, zaprojektowana z pięciu powtarzalnych modułów o wymiarach ok. 12x12m,
wysokość 4-6m Rolą jest zacienienie ciągu pieszego częściowe zadaszenie miejsc
odpoczynku. Konstrukcja stalowa, lakierowana na kolor grafitowy. Posadowienie
na betonowych stopach/ławach fundamentowych.

Rozwiązanie wg części rysunkowej oraz projektu konstrukcji.
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3.
Place zabaw i urządzenie zabawowe
Projektuje się place zabaw urządzone w trzech grupach:
Plac zabaw dla dzieci w wieku 6-12 lat - plac nieogrodzony, na nawierzchni żwirowej
Plac wyposażony w zestaw zabawowy o wymiarach 29,3x13,4x4,5m (wymiary stref bezpieczeństwa
min. 32,9x16,4m) . Elementy zestawu:





Zwieszane platformy z membrany gumowej – 1 komplet
Kula kratowa z linami i ze zjeżdżalnią metalową – 1 komplet
Zestaw linowy z „gniazdami” – 1 komplet
Przeplotnia typu „ufo” – 1 komplet

Schemat ułożenia elementów zestawu wg poniższej ilustracji:
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Plac dla dzieci najmłodszych - ogrodzony, na nawierzchni piaszczystej
Przewiduje się następujące urządzenia:
ZESTAW ZABAWOWY – 1 komplet
Wymiary urządzenia: 5,61m x 3,29m
Wysokość urządzenia: ~3,20m
Wymiary strefy funkcjonowania: 8,48m x 6,79m
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90m
Głębokość fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 44,61m²
WYPOSAŻENIE:
Wieża z dachem, podest wys. 90 cm 2 szt.,
Zjeżdżalnia wys. 90 cm 1 szt.,
Ścianka wspinaczkowa, wys. 90 cm 1 szt.,
Schody wejściowe 0,90 m 1 szt.,
Rura strażacka 1 szt.,
Balkonik 1 szt., Mostek z lin 1 szt.
Kryjówka 1 szt.,
Platforma z zsypem 1 szt.,
Suwnica 2 szt.,
Blat obrotowy 1 szt.,
Taśmociąg 1 szt.,
Waga 1 szt.
MATERIAŁY:
Nogi: profile stalowe, ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na kolor RAL 7016
Podesty: wodoodporna sklejka szalunkowa, powlekana folią fenolową
Elementy połaciowe: płyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Zjeżdżalnia: boki z płyty HDPE o gr. 15mm, ślizg ze stal nierdzewnej
Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
Wiaderka: tworzywo sztuczne
Taśmociąg: taśma z tworzywa sztucznego, obudowana płytą HDPE
Łańcuch: stal ocynkowana
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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HUŚTAWKA ŁĄCZONA – 1 komplet
Wymiary urządzenia: 1,92m x 6,50m
Wysokość urządzenia: ~2,40m
Wymiary strefy funkcjonowania: 7,40m x 6,50m
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25m
Głębokość fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 48,10m²
MATERIAŁY:
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Siedzisko „deseczki”: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą
Siedzisko „koszyk”: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą
Siedzisko „kosz”: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
Aplikacje: płyty HDPE
Łańcuch: kalibrowany, nierdzewny, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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BUJAK TYPU WAŻKA – 1 komplet
Wymiary urządzenia: 2,40m x 0,60m
Wysokość urządzenia: ~1,40m
Wymiary strefy funkcjonowania: 5,40m x 3,60m
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,75m
Głębokość fundamentowania: -0,70m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 17,52m²
MATERIAŁY:
Konstrukcja nośna: rury stalowe o śr. 88,9mm, połączone płytą ze stali o gr. 6mm, ocynkowane
kąpielowo, malowane proszkowo ral 7016
Elementy ruchome: rury stalowe o śr. 48,3mm, połączone płytą ze stali o gr. 6mm, wzmocnienia z
blachy stalowej o gr. 6mm, zamocowane na sprężynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009
Siedzisko: tworzywo sztuczne HDPE o gr. 15mm, o powierzchni antypoślizgowej, osadzone na
podstawie z blachy stalowej o gr. 8mm
Zaślepki: dwuczęściowe, anty dewastacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego
Fundamenty: beton klasy min. C12/15, wylewany na mokro

KIWAK TYPU WAGONIK – 1 komplet
Wymiary urządzenia: 1,09m x 0,90m
Wysokość urządzenia: 0,88m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,09m x 2,85m
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,50m
Głębokość fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 7,94m²
MATERIAŁY:
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Konstrukcja: płyta HDPE, gr. 15mm
Podpory na nogi: stal nierdzewna Ø25mm
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Sprężyna: stal piaskowana, ocynkowana kąpielowo,
malowana podwójną warstwą proszkowej farby epoksydowej
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Śruby mocujące: stal nierdzewna
Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

TRAMPOLINA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 2 komplety
Powierzchnia skakania: 0,90 x 2,50 m
Wymiary zewnętrzne: 1,40 x 3,00 m
Strefa bezpieczeństwa: 4,90 x 6,50 m
Strefa ochrony przed upadkiem: 17,25 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1,00 m
Powierzchnia do skakania - odporna na wandalizm, antypoślizgowa, do średniej wysokości skoków.
Otoczona panelami zabezpieczającymi przed upadkiem. Możliwość zdemontowania paneli w czasie
czyszczenia lub wymiany na drugą stronę. Rama trampoliny podnoszona.
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Ogród doświadczeń – urządzony w terenie zielonym, wyposażany w następujące urządzenia :

- „Głuchy telefon” – 1 komplet
Wysokość: ok. 170 cm Odległość między tubami od 4 – 20 m
Wykonanie: Konstrukcja stalowa Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor czerwony
Montaż: Kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm, zalewane betonem. Tuby
głosowe podpowierzchniowo połączone są rurą PE.

- „Czyja to twarz” – 1 komplet
Szerokość: ok. 110 cm; Wysokość: ok. 200 cm, Wykonanie: Konstrukcja stalowa
Zabezpieczenie: Farba proszkowa + podkład antykorozyjny, Kolor czerwony
12

Montaż: Dwie kotwy ocynkowana 80cm wpuszczane w ziemię, zalewana betonem

- „Panel muzyczny” – 1 komplet
Długość: ok. 200 cm; szerokość: 100 cm; wysokość: ok. 160 cm
Wykonanie: Konstrukcja stalowa, gongi wykonane ze stali nierdzewnej oraz mosiądzu, grające rury
wykonane z mosiądzu, grające trójkąty stal nierdzewna, krowie dzwonki stal ocynkowana malowana
proszkowo Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, Kolor czerwony
Montaż: Kotwy ocynkowane 80 cm wpuszczane w ziemię zalewane betonem.

- „Armata powietrzna” – 1 komplet
Wysokość: ok. 130 cm; szerokość do 200 cm
Wykonanie: Konstrukcja stalowa Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor czerwony
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Montaż: Kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm, zalewane betonem.

- „Kołyska Newtona” – 1 komplet
Szerokość: ok. 200 cm; Głębokość: ok. 60 cm; Wysokość: ok. 170 cm
Wykonanie: Konstrukcja stalowa 7 szt. kul ze stali nierdzewnej zawieszonych na lince ze stali
nierdzewnej Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, Kolor czerwony
Montaż: Cztery kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię zalewane betonem
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- „Spóźniony dźwięk” – 1 komplet
Wysokość: ok. 250 cm; Szerokość: ok. 200 cm
Wykonanie: Konstrukcja stalowa Zabezpieczenie: Farba proszkowa + podkład antykorozyjny
Kolor czerwony
Montaż: Kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm, zalewane betonem.

- „Telefon paraboliczny” – 1 komplet
Wysokość: ok. 200 cm; Średnica talerza ok. 180 cm
Wykonanie: Konstrukcja stalowa Zabezpieczenie: Farba proszkowa + podkład antykorozyjny
Kolor czerwony
Montaż: Kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm, zalewane betonem.
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- „Peryskop” – 1 komplet
Peryskop składa się z dwóch płaskich zwierciadeł, ustawionych pod odpowiednim kątami. Powstaje
obraz pozorny, który jest tej samej wielkości, co przedmiot obserwowany.
Wysokość: ok. 200 cm
Wykonanie: Konstrukcja stalowa Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor czerwony
Montaż: Kotwa ocynkowana 80cm wpuszczane w ziemię, zalewana betonem

4.

Ławki, siedziska, stoliki, leżaki

Ławki z oparciem (9szt.)
Ławki z elementami z giętej blachy stalowej. Siedzisko i oparcie z desek z drewna egzotycznego.
Wzornictwo zgodne ze standardami stosowanymi na terenie Miasta Rybnik oraz częścią rysunkową.
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Ławki (20szt) i stoły metalowe (10szt.)
Zestawy jednego stołu z dwoma ławkami bez oparcia. Konstrukcja ławek z giętej blachy stalowej.
Siedzisko perforowane. Stół na dwóch nogach stalowych, blat ze szczeblin z drewna egzotycznego.
Stół i ławy z jednej linii modelowej i wzorniczej jednego producenta. Elementy stalowe lakierowane
proszkowo na kolor czerwony, RAL 3016. Wymiary i wzornictwo zgodnie z poniższą ilustracją oraz
częścią rysunkową.

Siedziska betonowe (45szt.).
W obrębie nawierzchni utwardzonych projektuje się siedziska w formie betonowego
prostopadłościanu, o wymiarach 80x80x45cm . Prefabrykat z betonu architektonicznego.
Powierzchnia gładka – zaleca się szlifowanie lub zabezpieczenie środkami na bazie żywic akrylowych.

Leżaki (16szt.)
Rama nośna ze stali ocynkowanej pokryta piecowym lakierem proszkowym (kolor czerwony)
Siedzisko i oparcie wykonane z listew z litego drewna, z ukrytym solidnym mocowaniem z ramą
nośną. Zamocowanie do podłoża, za pomocą gwintowanych prętów, oraz stóp fundamentowych,
zabezpiecza leżak przed swobodnym przemieszczaniem czy kradzieżą. Wzornictwo wg poniższej
ilustracji oraz części rysunkowej.
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Siedzisko „chmura” (3szt.)
Organicznie ukształtowana ławka. Materiał polietylen formowany obrotowo, barwiony na kolor
czerwony. Wymiary: 260 x 120x 50cm.

5.
Kosze na odpadki, stojaki na rowery
– kosze na odpadki (6szt) stalowy korpus, 55l, z wiekiem na otworze do wrzucania odpadków, bez
popielnika, lakierowane proszkowo na kolor grafitowy lub czerwony, forma i wymiary zgodnie z
poniższą ilustracją
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– kosze na ekskrementy (2szt.) stalowy korpus, wbudowany pojemnik na torebki; 32l, z wiekiem
na otworze do wrzucania odpadków, lakierowanie na kolor grafitowy

– stojaki rowerowe typu „odwrócone U” (16szt). Wykonanie z profilu stalowego wg części
rysunkowej, lakierowanie proszkowe RAL 7016.

6.
Słupy oświetleniowe ,elektryczne, monitoringu wizyjnego
Projektuje się oświetlenie terenu z użyciem słupów oświetleniowych wysokości ok. 3,5-4m,
oświetlenie niskie (słupy do wys. 1m), oraz oświetlenie dekoracyjne.
Słupy aluminiowe o wysokości 3,5m , o przekroju prostokątnym, zintegrowane z oprawami LED,
światło o temperaturze barwowej 2700-3500K, wykonane indywidualnie wg formy jak na ilustracji
poniżej:

Słupy niskie o wysokości do 1m, o przekroju prostokątnym, zintegrowane z oprawami LED, światło
o temperaturze barwowej 2700-3500K, wg formy jak na ilustracji poniżej:
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Oświetlenie dekoracyjne w posadzce, w postaci linii LED montowanej w gruncie. Oprawy długości
155-160cm. Przyjęto moc 30W, temperaturę barwową 3000-3500K, dyfuzor mleczny. Wartości te
należy potwierdzić na etapie realizacji poprzez próbę oświetleniową w terenie. Ilustracja oprawy
referencyjnej – poniżej:

Słupki monitoringu wizyjnego oraz dla naświetlaczy – słupy stalowe o przekroju prostokątny,
wysokości ok. 4-6m,lakierowane proszkowo na kolor grafitowy.
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7.
Ogrodzenie
Projektuje się ogrodzenie terenu od strony ul. Sportowej oraz północnej granicy terenu wykonane
jako systemowe, stalowe ocynkowane, panelowe, o wysokości ok. 1,8m, barwa naturalna.
Dodatkowo ogrodzenie części placu zabaw przeznaczonej dla młodszych dzieci o wysokości ok. 1,0m.
Ogrodzenie południowej granicy na odcinku ok. 95m wykonane jako gabionowe, tj. z koszami z siatki
ze stali ocynkowanej, wypełnionej kamieniem łamanym, stabilizowanej słupkami stalowymi, na
podmurówce betonowej szerokości ok. 40cm, o szerokości gabionów o. 25cm, wysokości ok. 1,8m.

8.
Rozwiązania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
oraz projektowania uniwersalnego.
Projektowany teren jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, oraz posiadające
problemy z poruszaniem się, poprzez zapewnienie dostępu ciągami pieszymi o znikomym spadku,
gładkiej nawierzchni oraz pozbawionych barier architektonicznych. Pośród atrakcji przewidziano
urządzenia zabawowe przeznaczone dla osób poruszających się na wózku. Park doświadczeń
wyposażony jest w różnorodne urządzenia, sprzyjające ogólnemu rozwojowi dzieci oraz właściwej
integracji sensorycznej. Przewidziano także miejsca odpoczynku w postaci wygodnych ławek
z oparciem, pergolę i zacieniającą zieleń – jako udogodnieniem.in. dla osób starszych oraz
z trudnościami z poruszaniu się.

IV.

BILANS TERENU INWESTYCJI

Szacunkowy bilans powierzchni terenu przedstawia się następująco:
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI

11 869 m2

(100%)

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

ok. 2 754 m2

(23,20 %)

ok. 648 m2
ok. 161 m2
ok.1945 m2

W tym jezdnia (istniejąca)
Projektowany chodnik przy jezdni
Projektowane place i aleje utwardzone
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO

V.

ok.9 115m2

(76,80%)

INFORMACJA DOT. OCHRONY TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji objęty jest ochroną w ramach strefy E ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych –
ustaloną w MPZP.
Przedmiotem ochrony w strefie E jest zachowanie obecnej ekspozycji zespołu zabudowy dawnej
kopalni Ignacy – Hoym od strony ul. Sportowej.
Ocenia się, że z uwagi na niewielką skalę projektowanych obiektów nie wpływają one na ekspozycję
ww. obiektów.
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Teren inwestycji objęty jest ochroną w ramach strefy OW ochrony konserwatorskiej zabytków
archeologicznych. Przedmiotem ochrony strefy OW są mogące w niej występować zabytki
archeologiczne.
Inwestycja będzie prowadzona w sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków
województwa śląskiego, lecz poza obszarem objętą ochroną w rejestrze.
Na terenie brak jest form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627).

VI.

INFORMACJA DOT. WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren inwestycji jest położony na obszarze górniczym Rydułtowy II KWK ROW Ruch Rydułtowy,
z którym prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego. Informacja o warunkach
górniczo-geologicznych oraz przewidywanych wpływach eksploatacji górniczej w załączniku
do projektu.

VII. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Nie przewiduje się istotnych zagrożeń środowiska oraz bezpieczeństwa higieny i zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia wynikających
z projektowanych robót budowlanych
Inwestycja nie stanowi w całości ani w żadnej części przedsięwzięć mogących oddziaływać
na środowisko , wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.
1397 z pózn. zm.)

VIII. USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Inwestycja polegająca na wykonaniu utwardzeń (wraz z niwelacją terenu), wykonaniu instalacji,
ogrodzeniu, usytuowaniu elementów małej architektury nie jest ściśle uregulowany i nie wiąże się
z ograniczeniami w możliwości zainwestowania terenów sąsiednich.
Ze względu na brak innych podstaw i przesłanek, ustala się, że obszar oddziaływania
projektowanych obiektów mieści się na terenie własnym inwestycji.

IX.

UWAGI KOŃCOWE

Projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. nr 24/94 poz.83
z dnia 4 lutego 1994r.

X.

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI RYSUNKOWEJ

Zestawienie rysunków i załączników graficznych:
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Numer
A.01.01
A.01.02
A.01.03
A.01.04
A.01.05
A.01.06
A.01.07
A.01.08
A.01.09
A.01.10
A.01.11
A.01.12
A.01.13
A.01.14
A.01.15
A.01.16
A.01.17
A.01.18
A.01.19
A.01.20

Temat rysunku/załącznika
ORIENTACJA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSP. TERENU – RYS. SZCZEG.
RYS. SZCZEG. - PERGOLA
RYS. SZCZEG. – STOJAK NA ROWERY
RYS. SZCZEG. – KOSZE NA ODPADY
RYS. SZCZEG. – ŁAWA STALOWA BEZ OPARCIA
RYS. SZCZEG. – ŁAWA STALOWA Z OPARCIEM
RYS. SZCZEG. – SIEDZISKO BETONOWE
RYS. SZCZEG. – SIEDZISKO Z TWORZYWA
RYS. SZCZEG. – STÓL
RYS. SZCZEG. – LEŻAK
RYS. SZCZEG. – PLAC ZABAW DZIECI 6-12 LAT
RYS. SZCZEG. – PLAC ZABAW DZIECI 0-3 LAT
RYS. SZCZEG. – HUŚTAWKA PODWÓJNA,
TRAMPOLINA
RYS. SZCZEG. – KIWAK TYPU WAŻKA
RYS. SZCZEG. – KIWAK TYPU WAGONIK
RYS. SZCZEG. – OPRAWY OŚWIETLENIOWE
RYS. SZCZEG. – OBUDOWA BUTLI CO2 ORAZ SZAFY
STEROWNICZEJ
RYS. SZCZEG. – PLAC PARY/KOMORA WYTWORNICY
DYMU
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Skala
1:500
1:200
1:100
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
1:100
1:50
1:50
1:25
1:15
1:25
1:40
1:50

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest konstrukcja stalowej wiaty.
Projekt obejmuje:
· opis techniczny,
· wyniki obliczeń statyczo-wytrzymałościowych,
· rysunki budowlane.

2. Normy powołane w projekcie
·
·
·
·
·
·
·
·

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem
Obciążenia budowli. Obciążenia użytkowe
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
Obciążenia budowli. Obciążenia wiatrem
Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-82/B-02000
PN-80/B-02010/Az1 (2 strefa)
PN-82/B-02003
PN-82/B-02001
PN-77/B-02011/Az1 (I strefa)
PN-B-03264:2002
PN-90/B-03200
PN-B-03150:2000/Az1

Wyszczególnione normy powołane w projekcie stosowano wraz z obowiązującymi poprawkami
wydanymi w późniejszym czasie.

3. Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych budynku
Ustrój obiektu składa się z 4 słupów stalowych o wysokości 5980 mm na których wsparto stalowy ruszt
w rozstawie osiowym belek wynoszącym 2000 mm. Wszystkie elementy rusztu zaprojektowano jako
sztywno połączone ze sobą – spawane spoinami 1/2V. Słup połączono z rusztem na sztywno – spawane
spoinami 1/2V, a ze stopami fundamentowymi przegubowo - za pomocą 2 kotew chemicznych M16.
Ruszt zaprojektowano z profili Rk200x100x6, a słup – Rk200x100x12,5. Stopy fundamentowe
zaprojektowano jako schodkowe o wymiarach podstawy 100x100 cm i wysokości całkowitej 100 cm.
W obliczeniach przyjęto, że 50% pól rusztu stalowego będzie zabudowanych blachą stalową
w dowolnym układzie. Nie dopuszcza się zabudowy przekraczającej ww. 50%.

4. Materiały
Elementy stalowe:
- stal S235
Elementy żelbetowe:
- beton C20/25
- stal zbrojenia głównego A-IIIN
- stal strzemion A-I
- otulina zbrojenia 50 mm

5. Zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie, w którym występują wpływy związane z dokonaną
i projektowaną działalnością górniczą:
· obiekt zlokalizowany jest na nieruchomości położonej na obszarze górniczym Rydułtowy II KWK
ROW Ruch Rydułtowy, w którym prognozuje się wystąpienie III kategorii terenu górniczego,
· prognozowane deformacje terenu mogą wynieść:
1) W max = 1,877 m, Tkonc = 2,0 mm/m, Edyn = 3,8 mm/m,
2) W max = 2,613 m, Tkonc = 6,8 mm/m, Edyn = -2,2 mm/m,
· istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących
przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a ≤ 1230 mm/s2,
· stosunki wodne nie ulegną zmianie,
· występują zroby płaskiej eksploatacji
Zaprojektowane zabezpieczenie obiektu przed ww. wpływami górniczymi stanowić będzie
zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrażającym bezpieczeństwu jego
użytkowania, nie zapewni natomiast całkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek
oddziaływań górniczych.

6. Warunki geotechniczne
Stwierdza się, że w miejscu projektowanego budynku występują złożone warunki gruntowe,
a projektowany obiekt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych, zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej.
Przed wykonaniem fundamentów należy dokonać dokładnego rozpoznania podłoża gruntowego.
W obliczeniach przyjęto, że posadowienie będzie na gruncie chcarkteryzującego się odporem
σdop = 150 kPa. W przypadku rozpoznania gruntu o gorszych parametrach lub sklasyfikowanego jako
niebudowlany należy przeprojektować sposób posadowienia obiektu.

7. Inne
Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 – „W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych”.
Projekt opracowano zgodnie z obowiazującymi normami PN oraz wytycznymi literatury fachowej.

..........................................
dr inż. Rafał Domagała
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15

..........................................
dr inż. Wojciech Mazur
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16

II. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
1. Konstrukcja stalowa wiaty
1.1. Geometria obiektu

Rura prostokątna 200x100x12,5 (wg PN-EN 10219-2:2000)
y

x

200

x

Wymiary przekroju
h = 200 mm, b = 100 mm
t = 12,5 mm
ri = 25,0 mm, ro = 37,5 mm

12,5

y
100

Cechy geometryczne przekroju
A = 62,00 cm2,
Avx = 46,88 cm2,
4
Jx = 2659 cm ,
Jy = 892,0 cm4
W x = 266,0 cm3,
W y = 178,0 cm3
ix = 6,550 cm,
iy = 3,790 cm
JT = 2474 cm4,
W T = 328,8 cm3
AL = 0,536 m2/m,
AG = 11,00 m2/t
U/A = 86,39 m-1,
m = 48,70 kg/m

Avy = 21,88 cm2

Rura prostokątna 200x100x6,0 (wg PN-EN 10219-2:2000)
y

x

6,0

y
100

200

x

Wymiary przekroju
h = 200 mm, b = 100 mm
t = 6,0 mm
ri = 6,0 mm,
ro = 12,0 mm
Cechy geometryczne przekroju
A = 33,60 cm2,
Avx = 23,28 cm2,
4
Jx = 1703 cm ,
Jy = 577,0 cm4
3
W x = 170,0 cm ,
W y = 115,0 cm3
ix = 7,120 cm,
iy = 4,140 cm
JT = 1417 cm4,
W T = 200,1 cm3
2
AL = 0,579 m /m,
AG = 21,95 m2/t
U/A = 172,4 m-1,
m = 26,40 kg/m

Avy = 11,28 cm2

1.2. Wyniki obliczeń statycznych
Siły osiowe Nx [kN]

Siły tnące Vy [kN]

Siły tnące Vz [kN]

Momenty zginające My [kNm]

Momenty zginające Mz [kNm]

1.3. Wyniki obliczeń wytrzymałościowych
Stan graniczny użytkowalności

Stan graniczny nośności

2. Stopy fundamentowe
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2.1. Szkic fundamentu
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2.2. Geometria fundamentu
Wymiary fundamentu :
Typ:
stopa schodkowa
B = 1,00 m
L = 1,00 m
Lg = 0,50 m
Bg = 0,50 m
Bs = 0,20 m
Ls = 0,10 m

H = 1,00 m
Bt = 0,25 m
eB = 0,00 m

w = 0,40 m
Lt = 0,25 m
eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D = 1,10 m
Dmin = 1,10 m
Brak wody gruntowej w zasypce

2.3. Opis podłoża
Naprężenie dopuszczalne dla podłoża

sdop [kPa] = 150,0 kPa

2.4. Obciążenia fundamentu
Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
Nr
1

typ obc.
całkowite

N [kN]
55,00

TB [kN]
0,00

MB [kNm]
0,00

TL [kN]
0,00

ML [kNm]
0,00

e [kPa]
10,00

De [kPa/m]
5,00

2.5. Dane materiałowe
Zasypka:
Ciężar objętościowy:
21,0 kN/m3
Współczynniki obciążenia:
gf,min = 0,90; gf,max = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu:
C20/25 (B25) ® fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciężar objętościowy
r = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Współczynniki obciążenia:
gf,min = 0,90; gf,max = 1,10
Zbrojenie:
Klasa stali: A-IIIN (RB500W) ® fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Średnica prętów wzdłuż boku B
fB = 12 mm
Średnica prętów wzdłuż boku L
fL = 12 mm
Maksymalny rozstaw prętów
fL = 15,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu
cnom = 50 mm
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach
cnom,b = 50 mm

2.6. Założenia
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:
- dla nośności pionowej m = 0,81
- dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72
- dla stateczności na obrót m = 0,72
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójności:
- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50
Czas trwania robót: do 1 roku (l=0,00)
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

2.7. Warunki stanów granicznych podłoża wg PN-81/B-03020
Nośność pionowa podłoża:
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 540,8 kN
Nr = 68,9 kN < m·QfN = 0,81·540,8 kN = 438,1 kN
(15,7%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 34,4 kN
(36,6%)
Tr = 9,1 kN < m·QfT = 0,72·34,4 kN = 24,7 kN
Obciążenie jednostkowe podłoża:
Naprężenie maksymalne smax = 89,7 kPa
smax = 89,7 kPa < sdop = 150,0 kPa (59,8%)
Stateczność fundamentu na obrót:
Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujący MuB,2-3 = 31,37 kNm
Mo = 0,00 kNm < m·Mu = 0,72·31,4 kNm = 22,6 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtórne s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,05 cm
s = 0,05 cm < sdop = 1,00 cm (5,3%)
Nośność pionowa podłoża:
Nr
1

w poziomie posadowienia
N [kN]
QfN [kN]
mN
68,9
540,8
0,13

w poziomie stropu warstwy najsłabszej
z [m]
N [kN]
QfN [kN]
0,00
68,9
540,8

[%]
15,7

mN
0,13

[%]
15,7

Nośność pozioma podłoża:
Nr
1

w poziomie posadowienia
N [kN]
T [kN]
QfT [kN]
62,7
9,1
34,4

mT
0,26

w poziomie stropu warstwy najsłabszej
z [m]
N [kN]
T [kN]
QfT [kN]
0,00
62,7
9,1
34,4

[%]
36,6

mT
0,26

[%]
36,6

Nr

s1 [kPa]

s2 [kPa]

s3 [kPa]

s4 [kPa]

C [m]

C/C'

aL [m]

aP [m]

48,2

89,7

89,7

48,2

--

--

--

-48,2

1

ty
p
C

89,7

Naprężenia:

48,2

1

2

89,7

3

89,7

4

48,2

48,2

2.8. Obliczenia wytrzymałościowe fundamentu wg PN-B-03264:2002
Nośność na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdłuż boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,23 cm2
Przyjęto konstrukcyjnie 7 prętów f12 mm o As = 7,92 cm2
Wzdłuż boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,27 cm2
Przyjęto konstrukcyjnie 7 prętów f12 mm o As = 7,92 cm2
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1.

Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano niwelację terenu istniejącego. Teren
przeznaczony pod inwestycję obecnie składa się głównie z gruntów nasypowych (nasypy
niebudowlane) i jest zdegradowany. W związku z powyższym przewidziano wymianę gruntu
na głębokość 0,5m oraz na głębokość 1,0m. Zakresy i głębokości planowanej wymiany gruntu
przedstawiono na planie.
Niwelacja terenu przewiduje wyrównanie terenu i zachowanie spadków, aby zapewnić
sprawny spływ wody deszczowej z terenów utwardzonych. Na terenie zaprojektowano
również skarpy o nachyleniu nie większym niż 1:1,5.
Teren został ukształtowany tak, aby w dużej mierze zachować istniejące drzewa oraz aby
nawiązać się do rzędnych wysokościowych terenów sąsiadujących z inwestycją.
Wzdłuż istniejącej drogi zaprojektowano wymianę istniejącego krawężnika z betonu
cementowego na krawężnik granitowy oraz chodnik o szerokości 2,0m. Krawężnik wystawał
będzie 10cm ponad istniejąca nawierzchnie jezdni. Ciąg pieszy wykonany zostanie z kostki
granitowej 10x10cm o grubości 8cm. Od strony jezdni obramowany zostanie krawężnikiem
granitowym 15x30cm, natomiast od strony zieleni obrzeżem 8x30cm. Pochylenia podłużne na
chodniku zostaną dostosowane do niwelety istniejącej drogi. Pochylenie poprzeczne
skierowane zostanie w kierunku jezdni i wynosiło będzie 2%.
Pozostałe utwardzenia terenu (nawierzchnie z płyt betonowych, nawierzchnie żwirowe )
zostały ujęte w opracowaniu branży architektonicznej.
Plan niwelacji terenu przedstawiono na rysunku nr D.01.1.

2.

Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:
NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI GRANITOWEJ ( KONSTRUKCJA NR 1)
- Kostka granitowa 10x10cm
8 cm
- Zaprawa cementowo-piaskowa 1:4
4 cm
- Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
25cm
- Nasyp (warstwa wyrównawcza) – piasek gruboziarnisty, łupek przepalony lub inny materiał
niewysadzinowy
13cm
Razem:
50 cm
NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH (KONSTRUKCJA NR 2)
- Płyty betonowe kwadratowe 80x80cm
8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4 cm
- Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
25cm
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- Nasyp (warstwa wyrównawcza) – piasek gruboziarnisty, łupek przepalony lub inny materiał
niewysadzinowy
13cm
Razem:
50cm

Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod projektowane nawierzchnie utwardzone musi
odpowiadać parametrom E2≥50MPa.
Przy projektowaniu nawierzchni, z uwagi na występujące w podłożu grunty nasypowe przyjęto
grupę nośności podłoża G4.
Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr D.01.2.

3.

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni chodnika odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i
podłużnych do istniejącej kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne zlokalizowane w istniejącej
drodze, wzdłuż której projektowany jest chodnik). Utwardzenia z płyt betonowych
odwadniane będą za pomocą spadków w przyległe tereny zielone.

4.

Bilans terenu

W ramach zakresu opracowania zaprojektowano:
- nawierzchnię chodnika z kostki granitowej (konstrukcja nr 1) - 164m2
- nawierzchnię utwardzeń z płyt betonowych ( konstrukcja nr 2) – 1600m2
- krawężnik granitowy 15x30cm – 110mb
- obrzeża granitowe 8x30cm – 85mb
- wykop i wywóz gruntu – 8760m3
- ziemia urodzajna pod tereny biologicznie czynne – 6910m3

5.

Uwagi końcowe

Projekt drogowy należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi dotyczącymi zagospodarowania
terenu, sieci uzbrojenia oraz projektem zieleni, stanowiącym integralny element projektu
wykonawczego.

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy uzgodnić z projektantem.
Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi producentów,
własnościami technicznymi stosowanych materiałów i sztuką budowlaną. Dopuszcza się
stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące założone w projekcie
parametry. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść
zmiany w wykonanym projekcie znajdującym się na budowie.
Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania:
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
4

z 1999r. Nr 43, poz. 430),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.
z 1998r. Nr 126, poz. 839),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126),
- innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych.
Należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i
dopuszczenia w budownictwie.

6.

Część rysunkowa

Zestawienie rysunków i załączników graficznych:
Numer
PW/D/01
PW/D/02

Temat rysunku/załącznika
PLAN NIWELACJI TERENU
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala
1:500
1:50, 1:20
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1 WSTĘP
W ramach projektu nasadzeń zakłada się wprowadzenie drzew (szpalery lip ‘Greenapire’, brzozy
wielopniowe, jarząb mączny), krzewów ozdobnych, m.in. Rosa 'Marathon', Spirea betulifolia, Syringa
meyerii 'Palibin' oraz traw ozdobnych i pnączy (Etap I). Zastosowano rośliny, które dobrze znoszą
okresową suszę i trudniejsze warunki środowiska miejskiego, a jednocześnie są efektowne i nie
wymagają intensywnej pielęgnacji. Pozostałą powierzchnię projektowanej zieleni stanowią trawniki
(część z siewu, część z rolki) oraz łąki kwietne.

1.1 Opis ogólny
Opisy robót zawarte w dokumentacji wykonawczej nie zastępują technicznych opisów wykonania
i służą m.in. do scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. Oferent korzystający
z rozwiązań wskazanych w dokumentacji, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich
specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów, wymagań dotyczących stosowania
sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów jak również wszelkich konsekwencji
wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia.
Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami.
Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami winny być opisane przez Oferenta i uzgodnione
z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.
Kalkulacje ilościowe winny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu występowania
odpadów, wykonywania połączeń, gospodarki materiałami i inne wpływające na rzeczywiste ich
zużycie winny być skalkulowane przez wykonawcę i uwzględnione w cenie.
Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych
w projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, który nie
dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki
i opisy.
Zamiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu.

1.2 Zasady ogólne prowadzenia robót
1.2.1 Warunki przejęcia terenu
Przejęcie terenu następuje na podstawie warunków określonych w umowie lub na podstawie stanu
istniejącego. Przed jego przejęciem należy obejrzeć teren oraz zapoznać się z mapą sytuacyjnowysokościową i uzbrojenia podziemnego danego obszaru. Niezbędne jest również zwrócenie uwagi
na przeszkody ukryte w ziemi. Należy zapoznać się ze stanem zieleni istniejącej.

1.2.2 Materiały i wykonanie
Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych
materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami
zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących
przedmiotem kontraktu z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa.
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1.2.3 Wykonanie, maszyny i narzędzia
Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
i usuwa je z terenu budowy, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi
i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania robót.

1.2.4 Zagospodarowanie odpadów
Wszystkie odpady powstające w związku z pracami objętymi kontraktem mają być zbierane
i składowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez wykonawcę. Następnie wywiezione
przed zakończeniem prac. Spalanie odpadów na terenie budowy jest zabronione. Materiały
(np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robót, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie stają
się własnością Wykonawcy, chyba że są jakieś inne szczegółowe wskazania.

1.2.5 Porządkowanie terenu
Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania robót, do utrzymania porządku na terenie
objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia
prac jak np.: drogi itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania).

1.2.6 Użycie środków chemicznych
Środki chemiczne mogą być zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane są w specyfikacji i przy
niemożliwości zastąpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjąć
wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta danej substancji oraz usunąć niepotrzebne
opakowania niezwłocznie po ich opróżnieniu, a następnie zutylizować je w sposób nie zagrażający
środowisku. W przypadku stosowania pestycydów i herbicydów wykonawca powinien zatrudnić
osobę przeszkoloną w zakresie użycia takich preparatów. Ostateczny dobór środków chemicznych
należy skonsultować z Projektantem.

1.2.7 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.2.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
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od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte
do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.2.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora
Nadzoru. Będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.2.11 Określenia podstawowe
•
•
•
•
•
•
•

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który
na pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę.
Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10cm
nad szyjką korzeniową.
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, pnączy i bylin
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi
ją korzeniami rośliny.
Ziemia urodzajna/ żyzna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.3 Materiał roślinny
1.3.1 Uwagi ogólne
Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne
do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny
powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest
zobowiązany poinformować Projektanta, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie
czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej. Zmiany takie mogą być rozważanie jedynie
w drodze wyjątku, jeżeli są niezbędne.
Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie
z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim
dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany
dłuższy czas w chłodni.
Uwaga:
Celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie określonego efektu, dlatego
wielkość i jakość materiału roślinnego są tak istotne.
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1.3.2 Transport i przechowywanie roślin
Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania będą oczyszczone,
a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym
sadzenie, rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem,
stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać
o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie.
•

•

Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa i krzewy rosnące w polu powinny być wykopane
z odpowiednią, dobrze wytworzoną bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić
z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła
korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona
do momentu zakończenia sadzenia.
Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie
przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt
zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed
sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony
do minimum. Należy dopilnować aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas
transportu.
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany
i przechowywany w następujący sposób:
•
•

Rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością
podlewania
Wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny mieć obsypane substratem
i być przechowywane w ocienionym miejscu.

1.3.3 Warunki podczas sadzenia roślin
Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie
należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub
powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane
doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry, upały itp.

1.3.4 Umiejscowienie roślin
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków dołączonych do specyfikacji. Lokalizacje drzew należy
wytyczyć terenie pod kierunkiem Nadzoru Autorskiego. Rośliny powinny być usytuowane
w pozycjach i ilości wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny być
rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać efekt określony na rysunkach
wykonawczych.
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1.3.5 Terminy sadzenia roślin

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią - po utracie liści.
Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały rok z wyjątkiem okresu gdy grunt jest
zmarznięty.

2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA
2.1 Uwagi ogólne
2.1.1 Występowanie
Wszystkie tereny przeznaczone pod nasadzenia na gruncie rodzimym – zaznaczone na planie
nasadzeń.

2.1.2 Prace przed rozpoczęciem robót
Usunięcie roślinności istniejącej (skoszenie, usunięcie pozostałości, szczególnie części zdrewniałych).
Jeśli przewiduje się organizację zaplecza budowy, składowanie materiałów, lub inne mogące
negatywnie wpłynąć na właściwości fizyko - chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod
budynki/nawierzchnie należy dodatkowo zebrać i spryzmować wierzchnicę z tych terenów.

2.1.3 W trakcie budowy
Teren przeznaczony w projekcie pod nasadzenia nie może być zanieczyszczony środkami
chemicznymi czy gruzem. Należy również minimalizować nadmierne, mechaniczne zagęszczanie
gruntu w miejscach planowanych nasadzeń (organizacja ruchu na budowie) oraz zachować
niezaburzoną strukturę gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca
pod drzewa zostały wcześniej wydzielone.

2.1.4 Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy
Prace muszą obejmować oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. Należy
upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został mechanicznie zagęszczony
podczas Robót budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe
swobodnie przesiąkały.

2.1.5 Oczyszczanie terenu
Aby odpowiednio przygotować teren do zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami, należy go oczyścić w następujący sposób: studzienki, fundamenty i umocnienia należy
usunąć do głębokości min. 50cm pod nowoprojektowaną powierzchnią terenu. Podłoża i warstwy
umieszczone na głębokości poniżej 50cm należy usunąć, aby umożliwić odpływ wody. Kamienie
i korzenie należy usunąć, jeśli mogą one stanowić przeszkodę dla konstrukcji nowej warstwy nośnej
oraz wpływać negatywnie na rozwój roślin. Kamienie i korzenie nie mogą przyczyniać się
do formowania złogów w górnych, próchniczych poziomach glebowych oraz w umocnieniach.
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Grunt pod obsadzenia powinien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony
w zależności od rodzaju roślin.

2.1.6 Zanieczyszczona gleba
Zasady postępowania z glebą zanieczyszczoną zostały określone przepisami odpowiednich władz
administracji lokalnej.

2.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia
2.2.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew
Doły pod drzewa muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej poszczególnych roślin
i lokalizacji. Dół musi mieć głębokość ok. 1m i być min. 2-krotnie szerszy od bryły korzeniowej. Dno
wykopu przy jego krawędziach należy rozluźnić na głębokość 30cm tak, aby wykluczyć możliwość
stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluźniać gleby wokół planowanych lokalizacji elementów
mocujących drzewo).
Bryły korzeniowe, aby wykluczyć możliwość zagłębiania się drzewa, muszą być bezpośrednio
posadowione na zagęszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stożek o wysokości zapewniającej
posadzenie drzewa na takiej samej głębokości, na jakiej rosło w szkółce) w formie umożliwiającej
odpływ wody opadowej spod bryły w głąb profilu glebowego (przeprowadzić próbę wodną).
W przypadku, stagnowania wody wykonać dodatkowy drenaż wgłębny (wg wytycznych Inspektora
Nadzoru).
Dół, po posadzeniu, zgodnie z dalszym opisem, należy wypełnić ziemią żyzną z dodatkiem ziemi
kompostowej (w stos. 9:1), o pH 6-7, o składzie granulometrycznym zbliżonym do składu gruntu
w samej bryle, aby zapewnić optymalną transmisję wody. Należy przeprowadzić analizę w Okręgowej
Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzającej przydatność substratu dla zaprojektowanych nasadzeń
i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Substrat powinien być wzbogacony mieszanką mikoryzową
i hydrożelem wg zaleceń producenta.
Detale sposobów sadzenia wskazano w projekcie.
Uwaga:
Doły zaprawiać ziemią żyzną, o składzie granulometrycznym zbliżonym do składu gruntu w samej
bryle, aby zapewnić optymalną transmisję wód. Przed zastosowaniem dowożonej ziemi żyznej, należy
wykonać analizę do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów, traw ozdobnych, pnączy
Wykonawca prowadzący roboty związane z wykonaniem terenów zieleni, zaczyna pracę po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach do rzędnych projektowanych.
Należy zdjąć darń. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami
powinna być skutecznie odchwaszczona (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz uprawiona
na głębokość 40cm. Do uprawy należy używać wierzchnicy (składowanej na uprzednio ułożonej
pryźmie). W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia roślin, używać ziemi
żyznej. Przed zastosowaniem dowożonej ziemi żyznej, należy wykonać analizę do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż
50mm i 80% kamieni mniejszych niż 50 mm. Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi
większe niż 50 mm oraz inne odpady powinny być usunięte z terenu.
Warstwa powierzchniowa o grubości 40 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
posiadać dobre parametry chemiczne, mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być
wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w projekcie architektonicznym
i drogowym (odpowiednio wyprofilowane spadki).
Doły pod krzewy/ pnącza, trawy ozdobne muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej
poszczególnych roślin
i lokalizacji. Dół musi być min. 2-krotnie szerszy od bryły korzeniowej.
Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała woda. Nadmiar gruntu
wywieźć na składowisko.

2.2.3 Przygotowanie terenu pod trawniki i łąkę kwietną
Wykonawca powinien odchwaścić oraz spryskać teren przeznaczony do uprawy poprzedzającej
sadzenie roślin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, herbicydem na 5 dni przed rozpoczęciem
Robót związanych z uprawą gleby, chyba że producent preparatu zaleca inaczej. Do wykonania
zabiegu należy bezwzględnie użyć preparatów o jak najmniejszym stopniu szkodliwości dla ludzi,
zwierząt i środowiska – zaliczonych do IV klasy wg kryteriów toksyczności, które mogą być stosowane
na terenach publicznych i posiadają na etykiecie odpowiedni zapis.
Gleba przygotowana pod uprawę trawników powinna mieć odczyn pH 5,5–6,5. W przypadku podłoża
gliniastego, zbyt zwięzłego należy dodać do niego piasku. W przypadku podłoża zbyt piaszczystego
niezbędne jest wzbogacenie go o kompost. Ostateczne parametry gleby pod uprawę trawnika
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru przed założeniem trawnika.
Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż
50mm i 80% kamieni mniejszych niż 50mm. Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi
większe niż 50mm oraz inne odpady powinny być usunięte z terenu.
Warstwa powierzchniowa o grubości 15 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć
dobrą strukturę (rozdrobnienie). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak
przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała
woda. Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 4 cm nad
terenem.

3 Nasadzenia
3.1 Materiał roślinny – uwagi ogólne
3.1.1 Uwagi ogólne
Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.
Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez polski
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Inspektorat Ochrony Roślin. Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roślin - patrz Inspektorat Ochrony Roślin, 2004 z późn. zmianami.
Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin):
•
•
•

łacińskiej nazwy gatunku i odmiany
parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją)
nazwę producenta

Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne
do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny
powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest
zobowiązany poinformować Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne
w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej. Sadzonki drzew i krzewów
powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
np. u form parasolowatych,
pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien być praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew,
dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek,
które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła
korzeniowa),
wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata,
sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane,
drzewa i krzewy liściaste formy piennej winny mieć wysokość pnia pod koronę zgodną
z tabelą określającą jakość materiału,
krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi
dla odmiany rozgałęzieniami,
rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany,
system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, nieprzesuszony,
szkółka powinna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin
W przypadku drzew, krzewów i pnączy akceptacja materiału roślinnego przez Inspektora
Nadzoru i Nadzór Autorski odbywa się poprzez przedstawienie reprezentatywnej próby roślin
z danej szkółki lub poprzez dostarczenie przez Wykonawcę fotografii zamawianych roślin.

Wady niedopuszczalne:
•
•

silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

żerowania szkodników,
oznaki chorobowe,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
martwice i pęknięcia kory,
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
dwupędowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.

Uwaga:
Wykonawca jest świadom, że celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie
określonego efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkości i jakości materiału roślinnego jest
jego podstawowym obowiązkiem kontraktowym.

3.1.2 Kontrola roślin przy dostawie
Przy dostawie należy sprawdzić czy rośliny zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacją zamówienia
pod względem liczby, wielkości, gatunku oraz rodzaju. Należy przeprowadzić kontrolę wizualną roślin.
Wszystkie muszą mieć zdrowy wygląd. Rośliny słabe, uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób
należy odrzucić. Przy dostawie, zarówno korzenie jak i podłoże muszą być wilgotne.
Zdrowotność korzeni można sprawdzić przez zdrapanie ich skórki paznokciem- zdrowa tkanka jest
błyszcząca i wilgotna.

3.1.3 Warunki podczas sadzenia
Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki
zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy
unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do sadzenia,
zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne,
mroźne wysuszające wiatry itp.

3.1.4 Umiejscowienie roślin
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków dołączonych do specyfikacji. Rośliny powinny być
usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz
powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać efekt określony
na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzegają sobie prawo do zmiany dokładnej pozycji
poszczególnych roślin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roślin w taki sposób, aby
wypełniały miejsca na nie przeznaczone w pożądany sposób

3.1.5 Objaśnienia oznaczeń do nasadzeń:
•
•
•
•

3xp - minimalna wskazana ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania
wys. - minimalna wysokość drzewa (wysokość mierzona od szyjki korzeniowej)
szer. - szerokość korony drzew, przy krzewach średnica krzewu
C2 – pojemnik o pojemności dwulitrowej (C oznacza pojemnik powyżej 1,5 litra, a liczba
określa pojemność mierzoną w litrach)
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3.2 Drzewa
3.2.1 Występowanie
Drzewa będą sadzone na gruncie rodzimym na podstawie planu nasadzeń. Powinny być usytuowane
w pozycjach i ilości wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny być
rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać efekt określony na rysunkach
wykonawczych

3.2.2 Uwagi ogólne
Drzewa projektowane to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie
szkółkowane. Powinny one mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem, ich
korona ma być równomiernie rozwinięta, symetryczna o prawidłowym dla danego gatunku pokroju.
Muszą posiadać dobrze wykształcony, prosty, pojedynczy przewodnik. Okazy te będą dostarczone
jako rośliny z bryłą korzeniową.
Wysokość projektowanych drzew podana w tabelach zbiorczych jest mierzona od szyjki korzeniowej.
Materiał roślinny musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe - prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie części rośliny muszą być pozbawione ran i śladów
po świeżych cięciach, o średnicach większych niż 1,5 cm. Rośliny muszą być wolne od szkodników
i patogenów. Materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni.
Po posadzeniu należy przeprowadzić cięcia prześwietlające i formujące pod nadzorem Architekta
Krajobrazu nadzorującego realizację projektu.

3.2.3 Dobór gatunkowy
Szczegółowy dobór gatunkowy zawarty został w tabelach zbiorczych.

3.2.4 Warunki wykonania
Przy sadzeniu należy uwzględnić pozostałe roboty tj. wykonanie dołów, zakładanie systemu
stabilizacji drzew i zakładanie systemu napowietrzającego. Elementy opakowania należy usunąć
przed sadzeniem, zostawiając siatkę, jutę lub inne tkaniny zabezpieczające bryłę korzeniową przed
rozsypaniem. Drzewo należy sadzić na taką samą głębokość na jakiej rosło w szkółce. Doły powinny
mieć szerokość co najmniej 2-krotnie większą niż bryła korzeniowa. Należy zaprawić doły żwirem
o frakcji 8-16 mm (warstwa 45 cm), oraz do połowy dołu mieszanką ziemi urodzajnej 40% ziemi
urodzajnej, 10% piasku gruboziarnistego i 50% wierzchnicy.
Wierzchnicę i ziemię żyzną, stanowiącą wypełnienie dołu, delikatnie zagęszczać podczas wypełniania.
Rośliny po posadzeniu obficie podlać. Pień drzew, od podstawy do korony, należy owinąć tkaniną
jutową i pozostawić na okres 24 miesięcy. Sadzenie drzew liściastych produkowanych z bryłą
korzeniową można wykonywać wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja
i jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, sadzenie wykluczają mrozy i silne upały. Miejsce
sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.
Wszystkie projektowane rośliny powinny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych Związku Szkółkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku dostępnych na stronach
Związku Szkółkarzy Polskich.
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3.2.5 Misy korzeniowe
Dla nowo sadzonych drzew i krzewów soliterowych należy wykonać misy korzeniowe o średnicy
100-150 cm; misę należy wyściółkować na grubość 5 cm korą drobnomieloną kompostowaną
z dodatkiem piasku gruboziarnistego – należy przewidzieć 10 kg piasku na 1 misę. Powierzchnia przy
pniu drzewa – w promieniu 5 cm – powinna być pozostawiona bez ściółkowania

3.2.6 Dodatkowe materiały do wyceny
Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Należy używać substratu na bazie materiałów
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają
wyraźnie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje
co do uprawy gleby.

3.3 Krzewy, pnącza, trawy ozdobne
Uwagi ogólne
Rośliny o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z bryłą lub
w kontenerach wg tabeli. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie
wykształcone w zależności od gatunku.

3.3.1 Dobór gatunkowy
Szczegółowy dobór gatunkowy zawarty został w tabelach zbiorczych.

3.3.2 Warunki wykonania
Rośliny należy posadzić we wcześniej uprawionym gruncie, na takiej samej głębokości na jakiej rosły
w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć.
W miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki, o 2-krotnej
średnicy bryły korzeniowej, tak aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania
i ściskania korzeni. Po umieszczeniu bryły dołki zaprawić ziemią kompostową. Dołki należy zapełniać
zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół
korzeni powinien być odpowiednio nawodniony w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu. Należy także wykonać cięcie, które
powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno.
Wszystkie projektowane rośliny powinny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych Związku Szkółkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku dostępnych na stronach
Związku Szkółkarzy Polskich.

3.3.3 Dodatkowe materiały do wyceny
Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Należy używać substratu na bazie materiałów
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają
wyraźnie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje
co do uprawy gleby.
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3.4 Trawniki z siewu
3.4.1 Uwagi ogólne
Zakłada się zastosowanie mieszanki gatunków traw tworzących zwartą darń, znoszącą warunki
miejskie, zasolenie i zanieczyszczanie gleby, o niewielkich wymaganiach siedliskowych, odpornych
na użytkowanie rekreacyjne (wydeptywanie etc.).
Powinny być zastosowane gotowe mieszanki traw o oznaczonym składzie procentowym, klasie,
nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolności kiełkowania oraz pochodzić
od renomowanych producentów. Nie mogą być zanieczyszczone patogenami oraz nasionami roślin
dwuliściennych.

3.4.2 Warunki wykonania
Na przygotowaną, wyrównaną, za pomocą lekkiego wału, glebę należy równomiernie wysiać
mieszankę trawnikową w ilości 25g/m2 lub stosując normę wysiewu wg zaleceń producenta.
Po wysianiu trzykrotnie przegrabić nasiona traw z wierzchnią warstwą gleby i trzykrotnie wałować.
Powierzchnię gleby, w okresie do pełnego wykiełkowania nasion należy utrzymywać w stanie
wilgotnym.
Termin siewu nasion zależy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. Zapewniając zraszanie
siew można przeprowadzać od wiosny (początek kwietnia) do jesieni (wrzesień-październik).
Optymalnym terminem siewu jest okres kwiecień-maj lub wrzesień. Przy zakładaniu trawnika
Wykonawca po głównym siewie zobowiązany jest przeprowadzić przynajmniej jeden obowiązkowy
siew uzupełniający.

3.4.3 Rekomendowany skład mieszanki traw
Zastosowana mieszanka musi nadawać się do stosowania na większych powierzchniach służących
do czynnego wypoczynku, odporna na półcień i umiarkowanie intensywne wykorzystanie.
•
•
•
•

Życica trwała 45%,
Kostrzewa czerwona 35%,
Kostrzewa trzcinowa10%,
Wiechlina łąkowa 10%,

3.5 Trawniki z rolki
3.5.1 Uwagi ogólne
Mieszanki traw na stanowiska słoneczne/ lekko zacienione, znoszące zanieczyszczenia związane ze
środowiskiem miejskim. Darń musi być dobrze ukorzeniona, gęsta, starannie przycięta, wolna od
chwastów szczególnie dwuliściennych, bez oznak chorobowych i obecności zasiedlonych grzybów
kapeluszowych (obecność owocników grzybów dyskwalifikuje całą partię darni.
Zakłada się zastosowanie mieszanki gatunków traw tworzących zwartą darń, znoszącą warunki
miejskie, zasolenie i zanieczyszczanie gleby, o niewielkich wymaganiach siedliskowych, odpornych
na użytkowanie rekreacyjne (wydeptywanie etc.).
Powinny być zastosowane gotowe mieszanki traw o oznaczonym składzie procentowym, klasie,
nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolności kiełkowania oraz pochodzić
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od renomowanych producentów. Nie mogą być zanieczyszczone patogenami oraz nasionami roślin
dwuliściennych.

3.5.2 Warunki wykonania
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na przygotowanym gruncie rozłożyć 1cm warstwę torfu mielonego (odkwaszonego – pH
właściwe dla trawnika)
Jako wierzchnią warstwę zastosować darń z rolki.
Darń nie może być składowana na placu budowy dłużej i w inny sposób niż wynika to z
zaleceń producenta. Darń utrzymywać w stanie wilgotnym, chronić przed słońcem i
wysuszającym wiatrem. Darń należy układać niezwłocznie na przygotowanym gruncie.
Należy kłaść darń podczas odpowiednich warunków pogodowych w czasie wynikającym z
przyjętego harmonogramu.
Nie należy kłaść darni w czasie przedłużających się zimnych lub wysuszających wiatrów, lub w
przypadku gdy gleba jest zamarznięta, zbyt wilgotna lub zbytnio przesuszona.
Murawę układać naprzemianlegle, z dobrze przylegającymi krawędziami, stosować matrycę
(deski) kładzione na uprzednio ułożonych rzędach murawy
Należy delikatnie przystrzyc krawędzie koszenia na całej powierzchni.
Przy wykończeniu krawędzi należy używać całych kawałków darni. Należy je przyciąć aby
odpowiadały rzeczywistej linii krawędzi trawnika.
Należy wyrównać poziomy podsypując bądź ujmując podłoże pod rozkładaną darń.
Rozłożoną darń łączyć poprzez lekkie I równe ubijanie drewnianymi ubijakami, w trakcie
rozkładania darni. Nie używać wałów
Przykryć darń drobno przesianym piaskiem/glebą/torfem i dokładnie rozgarnąć wypełniając
wszelkie szczeliny.
Dokładnie podlać rozłożoną darń w ciągu 24 godzin od jej rozłożenia.

3.5.3 Rekomendowany skład i parametry
Zastosowana mieszanka musi nadawać się do stosowania na większych powierzchniach służących
do czynnego wypoczynku, odporna na półcień i umiarkowanie intensywne wykorzystanie.
•
•
•
•

Życica trwała 45%,
Kostrzewa czerwona 35%,
Kostrzewa trzcinowa10%,
Wiechlina łąkowa 10%,
grubość

Min. 2,5cm

wielkość płata darni

min. 100x50cm

parametry dodatkowe

uprawiana w cyklu 12 miesięcznym, cięta z gruntu.

3.5.4 Pielęgnacja roślin do czasu odbioru
Powierzchnie trawiaste powinno się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 6-8 cm, przycinając rośliny
do wysokości 3-5 cm, jednokrotnie przed oddaniem terenu. Nie powinno się jednak usuwać więcej
niż 1/3 długości blaszki liściowej przy każdorazowym koszeniu.
Wysokość trawnika kontroluje się za pomocą miarki ze skalą milimetrową. Przy każdym przyłożeniu,
odczytuje się najwyższą długość najbliższych liści. Przeprowadza się 10 takich pomiarów w miejscach
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równomiernie rozłożonych na 200m² terenu. Uzyskana średnia jest traktowana jako aktualna
wysokość murawy.

3.6 Łąka kwietna
3.6.1 Uwagi ogólne
Mieszanka nasion do zakładania łąki wieloletniej koszonej raz lub dwa razy do roku, na szeroki zakres
gleb przeciętnych. Kiełkowanie łąki jest nierównomierne – należy zapewnić wysoką wilgotność gleby
w pierwszych miesiącach po wysiewie. Terminy wysiewu to wczesna wiosna (marzec-maj) oraz późna
jesień po pierwszych silnych przymrozkach (listopad).

3.6.2 Skład gatunkowy
Skład mieszanki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Złocień zwyczajny
Komonica zwyczajna
Firletka poszarpana
Jaskier ostry
Świerzbnica polna
Wyka ptasia
Wyka brudnożółta
Kozibród łąkowy
Krwawnik pospolity
Chaber austriacki
Marchew dzika
Brodawnik zwyczajny
Chaber łąkowy
Bukwica pospolita
Krwiściąg lekarski

Leucanthemum vulgare - gatunek dominujący
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Ranunculus acris
Knautia arvensis
Vicia cracca
Vicia grandiflora
Tragopogon pratensis
Achillea millefolium
Centaurea phrygia
Daucus carota
Leontodon hispidus
Centaurea jacea
Stachys officinalis
Sanguisorba officinalis

3.6.3 Warunki wykonania
Na przygotowaną, wyrównaną, za pomocą lekkiego wału, glebę należy równomiernie wysiać
mieszankę w ilości 2-3 g mieszanki na 1 m2. Po wysianiu trzykrotnie przegrabić nasiona traw z
wierzchnią warstwą gleby i trzykrotnie wałować. Powierzchnię gleby, w okresie do pełnego
wykiełkowania nasion należy utrzymywać w stanie wilgotnym.

3.7 Elementy dodatkowe
3.7.1 Stabilizacja drzew
Projekt zakłada zastosowanie stabilizacji drzew - palikowania. Do stabilizacji należy użyć czterech
palików pozbawionych kory, min. wysokości 1,8 m i min. średnicy 5cm oraz taśm ogrodniczych. Paliki
oraz poprzeczki powinny być wykonane z impregnowanego, okorowanego drewna, montowane
po 4 przy 1 drzewie. Dodatkowo należy zastosować po 4 poprzeczki górne i dolne - 15 cm nad
poziomem terenu – w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami związanymi z koszeniem trawy.
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Wysokość palików wbitych w ziemię powinna być dostosowana do wysokości pnia drzewa. Paliki oraz
poprzeczki należy mocować tak, aby nie dotykały pni ani pędów drzewa. Taśmy podtrzymujące muszą
być trwałe i elastyczne, nie kaleczące pni. Należy zastosować wiązanie w ósemkę. Drzewa liściaste
należy mocować do palika tuż pod koroną. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy ogrodniczej.

3.7.2 Obrzeża rozdzielające wybrane typy nasadzeń
Stosuje się w celu odseparowania powierzchni krzewów i roślinności okrywowej od przestrzeni
trawnika. Obrzeża powinny być wykonane z czarnego winylu.
W przypadku kolizji z korzeniami o średnicy > 2 cm należy wykonać w listwie wycięcia na korzenie.
Po instalacji górna krawędź obrzeża powinna znajdować się na równi z poziomem terenu.
•
•
•

materiał
wymiary (szerokość/ grubość)
kolor

tworzywo sztuczne (HDPE)
7,8 cm/3mm i 10cm/3mm
czarny

3.7.3 Wykończenie podłoża pod nasadzeniami
W projekcie zastosowano korę drobno mieloną jako materiał wykończenia powierzchni
Materiał powinien być rozkładany pod wszystkimi projektowanymi nasadzeniami krzewów,
roślinności okrywowej, trawami ozdobnymi, a miąższość warstwy powinna wynosić
5 cm. Poziom wykończenia powinien być 1 cm poniżej krawężnika lub sąsiadującej nawierzchni
utwardzonej aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy. Warstwa
materiału wykańczającego ma na celu zmniejszenie stopnia transpiracji wody z powierzchni gruntu,
ograniczenie rozwoju chwastów oraz zwiększenie walorów estetycznych.
W przypadku drzew sadzonych w trawniku, należy pozostawić wolny grunt w zasięgu 10 cm od pnia
przed przypadkowymi uszkodzeniami drzewa podczas koszenia i wysypać korą.
Żadne rośliny nie mogą zostać zasypane materiałem wykańczającym. Prace wykonujemy
po posadzeniu roślin. W ramach wypłukiwania lub przemieszczania się materiału wykańczającego
należy go uzupełniać.

3.7.4 Wykonywanie osłon przeciwkorzeniowych - ochrona nawierzchni i sieci uzbrojenia
podziemnego
Korzenie drzew rosnące pod trawnikami, chodnikami oraz drogami mogą być uciążliwe. Często
spotykaną sytuacją jest wysadzanie oraz pękanie nawierzchni i instalacji podziemnych, które w
rezultacie wymagają kosztownych napraw. Stosowanie osłon korzeniowych ma na celu
niedopuszczenie do wyżej opisanej sytuacji. W projekcie zakłada się ochronę nawierzchni oraz sieci
podziemnych znajdujących się w pobliżu projektowanych drzew przed niszczeniem przez korzenie
(działania takie mają na celu kierunkowanie wzrostu korzeni w głąb profilu glebowego).
Występowanie - w pobliżu drzew sąsiadujących z projektowanymi nawierzchniami gdzie zachodzi
ryzyko wynoszenia nawierzchni przez korzenie oraz w pobliżu uzbrojenia podziemnego – do ustalenia
w trakcie prac wykonawczych
UWAGA: Należy potwierdzić faktyczny przebieg sieci i konieczność kładzenia ekranów
ZASADY WYKONANIA
• Ekrany przeciwkorzeniowe zamocować ściśle według wskazań producenta
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• Ekrany przeciwkorzeniowe należy umieszczać w odległości ok. 15 cm od krawędzi
fundamentów lub 40 od krawędzi sieci podziemnych.
• W miejscach tych należy wykonać wykop o głębokości stosownej do wysokości stosowanych w
danym miejscu ekranów i szer. 40cm.
• Na ścianie tak przygotowanego wykopu należy ułożyć na zakład ekrany przeciwkorzeniowe, po
czym należy zasypać wykop wydobytą ziemią (pozbawioną kamieni, które mogłyby uszkodzić
ekran). Wykop zagęścić.
• Jeśli ekrany znajdują się na ścianach dołów drzew to prace te wykonuje się równolegle z
wypełnianiem dołu ziemią żyzną
• Krawędzie ekranów łączyć z zakładem 500mm (dla ekranu szer. 2000mm), tak by żebra ekranu
zachodziły na siebie. Miejsce łączenia skleić specjalną taśmą łączeniową zalecaną przez
producenta.
UWAGI
•

•
•

z uwagi na możliwość przebiegu sieci podziemnych w innych miejscach, niż naniesione na
podkład geodezyjny należy upewnić się, że pomiędzy ekranami, a projektowanymi szpalerami
drzew nie występują żadne inne sieci, i w razie pojawienia się takiej konieczności,
zmodyfikować lokalizację przebiegu ekranów.
ze względu na bliskość sieci, w trakcie układania ekranów wszystkie prace należy
przeprowadzać ręcznie.
układanie ekranów należy skoordynować z uzupełnianiem poziomu terenu ziemią urodzajną.

4 Załączniki
4.1 Spis załączników
1) Plan nasadzeń – Etap I – skala 1:500; A2
2) Plan nasadzeń – Etap II – skala 1:500; A3
3) Plan nasadzeń – Etap III – skala 1:500; A3
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Warszawa, czerwiec 2019
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY” W DZIELNICY NIEWADOM
NASADZENIA - ZESAWIENIE ILOŚCIOWE - ETAP I

DRZEWA I KRZEWY SOLITEROWE

D

Naywa łacińska

Nazwa polska

1.

d.1 Tilia cordata 'Greenspire'

lipa drobnolistna 'Greenspire'

2.

d.2 Sorbus aria 'Magnifica'

jarząb mączny 'Magnifica'

3.

d.3 Betula utilis jacquemontii

Brzoza pożyteczna 'Jacquemonta'

Nr

Ilość

Jedn.
drzewo liściaste, jednopniowe, równomiernie rozgałęzione, Pa
220 cm, 2xp, obwód na 130 cm- 14-16 cm
drzewo liściaste, jednopniowe, równomiernie rozgałęzione, Pa
180 cm, 2xp, obwód na 130 cm- 14-16 cm
drzewo liściaste, wielopniowe, równomiernie rozgałęzione, Pa
180 cm, 2xp, obwód na 130 cm- 12-14 cm

szt.

~

~

44

szt.

~

~

0

~

~

szt.

SUMA

13

57

KRZEWY

K

Naywa łacińska

Nazwa polska

1.

k.1. Spiraea japonica 'Little
Princess'

tawuła japońska 'Little Princess'

2.

k.2. Spirea betulifolia 'Tor'

tawuła brzozolistna 'Tor'

3.

k.3. Syringa meyeri 'Palibin'

lilak Meyera 'Palibin'

4.

k.4. Potentilla fruticosa 'Goldstar'

pięciornik krzewiasty 'Goldstar'

L.p.

6.

k.5. Calamgrostis acutiflora
'Overdam'
k.6. Stipa tenuissima

7.

k.7. Parthenocissus tricuspidata

5.

Opis
krzew liściasty, forma naturalna, zwarty, gęsty pokrój, pojemnik
C2, wys. 20-30 cm;
krzew liściasty, forma naturalna, zwarty, gęsty pokrój, pojemnik
C2, wys. 30-40 cm
krzew liściasty, forma naturalna, zwarty, gęsty pokrój, pojemnik
C2, wys. 30-40 cm;
krzew liściasty, forma naturalna, zwarty, gęsty pokrój, pojemnik
C2, wys. 30-40 cm;

Jedn.

szt./m2

pow.

Ilość

szt.

5

41

203

szt.

4

13

51

szt.

3

33

100

szt.

4

5

18

trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam'

trawa ozdobna, pojemnik C1,5

szt.

4

22

87

ostnica cieniutka

trawa ozdobna, pojemnik C1,5

szt.

12

19

223

winobluszcz trójkalpowy

pnącze, pojemnik C2 (1 szt/ mb) - 96 mb

szt./ mb

1

SUMA

67

96

199

778

TRAWNIKI, ŁĄKI KWIETNE

L
L.p.
1.
2.
2.

Opis
Trawnik z siewu
Trawniki z rolki
Łąka kwietna

Jedn.
trawnik z siewu
trawnik z rolki
mieszanka nasion roślin jednorocznych

m2
m2
m2

wys.
~
~
~

SUMA

pow.

Ilość

4493
2232
1928

4493
2232
1928

8653

8653

WP ELEMENTY DODATKOWE
L.p.
1.
2.
3.
4
5

6

Nazwa

Opis

Wykończenie powierzchni pod
roślinami
System stabilizacji drzew

kora drobnomielona - warstwa 4-5
cm
3 paliki + mocowanie

Obrzeże

obrzeża między różnymi grupami
roślin a trawnikiem

Przygotowanie podłoża pod
trawnikami i łąkami kwietnymi
Przygotowanie podłoża pod
nasadzenia krzewów, traw
ozdobnych, bylin, pnączy
Przygotowanie podłoża pod
nasadzeniami drzew

Jedn.

ziemia żyzna

wykończenie powierzchni pod wszystkimi typami nasadzeń
oprócz trawników, wykończenie w misach pod drzewami
system stabilizacji drzew jednopniowych (d.1, d.2)
obrzeże typu Ekobord wysokość 100 mm, w przypadku kolizji z
większymi korzeniam drzew należy wykonać wycięcia w listwie
na korzenie
trawniki oraz łąki kwietne: - podłoże przygotowane do 15 cm
głębokości
Krzewy, trawy ozdobne, pnącza - podłoże przygotowane do 40
cm głębokości;

ziemia żyzna

drzewa: doły - przygotowanie podłoża ok. 2 m3/ szt.

ziemia żyzna

wys.

pow.

Ilość

m3

0,05

279

14

kpl.

~

~

44

mb

~

~

175

m3

0,15

8653

1298

m3

0,4

199

80

m3

1

2

103

