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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego  

w Łęczycy, Gmina Miejska Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Zakres opracowania obejmuje:

− analizę stanu istniejącego parku;

− projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania parku,

− wytyczne do specyfikacji technicznej.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do zaplanowania przez Inwestora prac 

związanych  z  uporządkowaniem  terenu,  gospodarką  istniejącego  drzewostanu, 

modernizacją  układu  komunikacyjnego,  małą  architekturą,  odbudową  zastawki, 

odmulaniem  cieku  wodnego,  budową  miejsc  rekreacji  oraz  innymi  aspektami 

związanymi  z  kompleksową  rewaloryzacją  parku.  Realizacja  całości  inwestycji 

obejmuje następujące roboty:

Kod CPV Nazwa
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45.24.00.00-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Łęczyca

ul. M. Konopnickiej 14 

99 – 100 ŁĘCZYCA

2.2. PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA

Podstawę formalno – prawną opracowania stanowi umowa zlecenie zawarta 

między  Jednostką  Budżetową  „Zieleń  Miejska”,  reprezentowaną  przez  p.  Adama 

Kujawę,  a  przedstawicielem  firmy  KERRIA  reprezentowanej  przez  p.  Jarosława 

Piórkowskiego.
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2.3. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawę merytoryczną stanowią:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- wizje w terenie będącym przedmiotem inwestycji, 

- konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego. 

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  północno-wschodniej  części 

miasta Łęczyca, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1093/1, obręb Łęczyca, 

Gmina Miejska Łęczyca. 

Wymieniona działka stanowi własność Inwestora, tj. Gmina Miasto Łęczyca. 

4. GRANICE  OPRACOWANIA  I  ISTNIEJĄCY  STAN 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar  objęty  projektem  stanowi  park  miejski  zlokalizowany  w  północno-

wschodniej części m. Łęczyca, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1093/1. 

Granice opracowania stanowią ogrodzenie ze stalowych prętów od północnej strony oraz 

kanały wodne połączone ze starym korytem rzeki Bzura po pozostałych stronach parku. 

Występujące starorzecze wskazuje na podmokły charakter terenu.

W przeszłości park łęczycki zaliczał się do miejskich ogrodów publicznych, swoją 

formą nawiązując do ogrodów dworskich. Teren objęty opracowaniem to część parku 

powstałego na przełomie XVIII – XIX wieku. Park został otoczony kanałami wodnymi. 

Kolejno  została  utworzona  sztuczna  wyspa,  do  której  prowadziły  mostki.  Na  wyspie 

umieszczono  drewnianą  altanę.  Jednym  z  głównych  elementów  parku  były:  aleja 

kasztanowcowa (obecnie lipowa), aleja grabowa od strony północnej i aleja grabowa  

w południowej części parku (obecnie brzozowa). Ponadto park przecinały alejki z ławkami 

prowadzące  przez  skwery  w  centralnej  części  parku  do  pamiątkowego  kamienia 

poświęconego  Józefowi  Piłsudzkiemu.  Ponadto  na  tym terenie  znajdował  się  domek 

ogrodnika,  szklarnia  i  kawiarenka.  Park  nie  posiadał  oświetlenia,  był  częściowo 

ogrodzony,  a  wejście  znajdowało  się  w  północno-zachodnim  narożniku.  Na  terenie 
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założenia  oprócz  spacerów  uprawiano  inne  sporty  jak  gra  w  krokieta  czy  tenisa, 

natomiast zimą łyżwiarstwo. Pierwotna kompozycja parku jest dość dobrze zachowana.

Stan  istniejący  parku  przedstawia  zachowany  rozkład  alej  głównych  i  alejek 

parkowych wraz z zachowanym drzewostanem w różnym przedziale wiekowym. Główną 

sieć  układu  komunikacyjnego  tworzą  aleje:  grabowa  (od  strony  północnej  

i wschodniej), lipowa (od strony zachodniej, wzdłuż rzeki Bzury) oraz brzozowa (od 

strony  południowej).  Park  jest  ogrodzony  ozdobnym  ogrodzeniem  wraz  

z bramą wjazdową i furtką od północnej strony. Posiada oświetlenie w postaci ozdobnych 

metalowych lamp parkowych. Ławki i kosze znajdują się na większości alei parkowych. 

Spośród trzech mostków tylko dwa są w dobrym stanie technicznym. Jeden z mostków 

wymaga gruntownej odbudowy, dwa wymagają wymiany drewnianej podłogi, natomiast 

we wszystkich należy wymienić barierki. Na istniejącej wysepce usytuowano drewnianą 

altanę, wymagającą remontu dachu, podłogi i innych drobnych elementów. Ciek wodny 

pozostał  bez  zmian,  skarpy  zostały  wyprofilowane.  We  wschodniej  stronie  parku 

zorganizowano plac zabaw dla dzieci. Obok znajduje się budynek oraz wiata będąca  

w złym stanie technicznym. W poprzednich latach występowały okresowe podtopienia, 

które  miały  bezpośrednio  wpływ  na  stan  występujących  w  parku  roślin.  Brak 

zabezpieczenia parku przed wysokim poziomem wód (zastawki która uległa destrukcji) 

skutkował podtopieniem roślin i  wpłynął na pogorszenie ich stanu fitosanitarnego. Na 

części roślinności występuje posusz, w związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie 

cięć sanitarnych by poprawić ich stan fitosanitarny oraz bezpieczeństwo użytkowników 

terenu.

4.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.1. Murek oporowy wymagający odbudowania.

Fot.2. Ławki i kosze parkowe – bez zatoczek
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Fot.3. Istniejąca wiata w złym stanie technicznym

Fot.4. Altana na wysepce z uszkodzoną podłoga i nieszczelnym dachem
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Fot.5. Most nr 1 – z uszkodzoną podłogą, przerdzewiałą konstrukcją stalową 
i brakującą barierką

Fot.6. Most nr 2 – uszkodzona balustrada i nawierzchnia drewniana
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Fot.7. Most nr 3 – wymiana drewnianych balustrad

Fot.8. Zniszczona zastawka – do odbudowy (zdjęcie archiwalne)
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Fot. 9. Obrzeża wymagające uzupełnienia, naprawy i ułożenia na ławie betonowej oraz 
wzmocnienia skarp
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Fot.10. Miejsce wejścia do parku - wyznaczone pod rośliny cebulowe

Fot.11. Miejsce projektowanego boiska do gry w boule

Fot.12. Przykładowe miejsce wymagające uzupełnienia nasadzeń istniejących 

i zaproponowanie nowych – małe rondo
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Fot.13. Fragment dużego ronda – projektowane uzupełnienia nasadzeń 

oraz ścieżka edukacyjna
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Fot.14. Plac zabaw dla dzieci z miejscem na urządzenia fitness

Fot.15. Widok na wysepkę z altaną – do zagospodarowania zielenią cienioznośną

Fot.16. Zabytkowy dąb szypułkowy Quercus robur – do wyeksponowania poprzez 

podoświetlenie
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4.2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzacja dendrologiczna stanowi odrębne opracowanie tekstowe. 

5. PROJEKT  BUDOWLANO  -  WYKONAWCZY  REWALORYZACJI 

PARKU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY

Projekt  budowlano  -  wykonawczy  rewaloryzacji  Parku  Miejskiego  w  Łęczycy 

zakłada kompleksowe przywrócenie całego założenia i przystosowanie terenu zieleni 

do potrzeb jego użytkowników oraz wprowadzenie nowych funkcji. 

Proponowane  założenia  wpłyną  na  podniesienie  funkcjonalności  i  walorów 

estetycznych obiektu.

5.1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

Założenia  do  projektu  sformułowano  na  podstawie  sugestii  Inwestora, 

konsultacji z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz wizji w terenie, który jest 

przedmiotem inwestycji:

A) Racjonalna gospodarka istniejącym drzewostanem,

B) Modernizacja cieku wodnego wraz z odbudową zastawki,

C) Modernizacja układu komunikacyjnego i wytyczenie nowej alejki wzdłuż cieku,

D) Przeprowadzenie remontu/modernizacji altany, mostków, ławek,

E) Odbudowa wiaty,

F) Budowa stalowej bramy,

G)Wyeksponowanie drzew najcenniejszych, wzbogacenie gatunkowe drzewostanu 

parkowego  pojedynczymi  nasadzeniami  drzew  i  krzewów  ozdobnych,  roślin 

cebulowych i innych,

H) Wykonanie nieinwazyjnych zabiegów zwalczających szkodniki (opaski lepowe),

I) Utworzenie ścieżki edukacyjnej,

J) Budowa miejsc rekreacji  i  odpoczynku dla dzieci i  osób starszych: fit parku, 

boiska do gry w boule.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

                                                                           14



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy

Realizację  zadania  polegającego  na  rewaloryzacji  parku  należy  poprzedzić 

wykonaniem szeregu  robót  mających  na celu  przygotowanie  terenu do wykonania 

wyżej wymienionych założeń. Należy podkreślić, że wszelkie powstałe w efekcie tych 

robót odpady muszą być zutylizowane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie 

gospodarki odpadami.

5.2.1. PRACE POMIAROWE

W ramach  prac  należy dokonać  pomiarów w terenie  przy  użyciu  dalmierzy, 

taśm,  niwelatora,  itp.  oraz  wytyczyć  układ  docelowych  elementów  założenia  oraz 

określić ich docelowe rzędne.

5.2.2. PRACE NAPRAWCZE

Zaistniała konieczność uzupełnienia obrzeży betonowych w miejscach ich braku 

oraz naprawy w miejscach osunięcia się. Łącznie przewidziano do naprawy 960 mb. 

W tym celu należy wykonać ławę betonową klasy betonu B10 o wymiarach 25x25 cm 

na podsypce piaskowej. A do uzupełnień w brakujących miejscach należy użyć obrzeży 

betonowych o wymiarach 6x20x100 cm.

5.2.3. PRACE ROZBIÓRKOWE

Na  terenie  będącym  przedmiotem  inwestycji  znajduje  się  wiele  elementów 

budowlanych,  które  muszą  być  rozebrane,  a  ich  pozostałości  usunięte  z  terenu 

budowy. Należą do nich:

− istniejący murek betonowy przy wejściu do parku,

− wiata,

− pokrycie dachowe i podłoga altany,

− podłogi i drewniane elementy barierek na mostkach,

− konstrukcja stalowa przy mostku nr 1,

− umocnienia  z  płyt  betonowych  40x40cm  na  skarpach  cieku  (kanału 

wewnętrznego).
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Ponadto 10 szt. ławek i 10 szt. koszy które znajdują się na nawierzchni alejek 

należy wymontować i przenieść w projektowane zatoczki. 

Prace rozbiórkowe prowadzić należy zgodnie ze sztuką budowlaną, przy użyciu 

sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zachowaniem niezbędnej ostrożności w rejonie 

kolizji  z  istniejącymi  mediami  lub  korzeniami  i  pniami  drzew.  Wszelkie  powstałe  

w wyniku prac odpady muszą być usunięte zgodnie z obowiązującymi regulacjami  

w zakresie gospodarki odpadami.
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5.2.4. USUNIĘCIE DRZEW I PRZESADZANIE KRZEWÓW

Ogółem do usunięcia przewidziano 19 sztuk drzew, a także 150 m2 krzewów do 

przesadzenia.  Do  przeprowadzenia  cięć  pielęgnacyjnych  przewidziano  225  sztuk 

drzew.  Krzewy  przeznaczone  do  adaptacji  powinny  zostać  poddane  cięciom 

pielęgnacyjnym,  polegającym głównie  na  usunięciu  posuszu.  Warto  nadmienić,  że 

wszelkie prace związane z pielęgnacją drzewostanu prowadzić należy zgodnie z Art. 82 

ust. 1 i 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, 

poz. 880 z późn. zm.).

Wykaz  drzew  przeznaczonych  do  usunięcia  znajduje  się  w  załącznikach  

w  Decyzji  Łódzkiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  (WUOZ-SK-

A.5146.108.2014.BS):

1. Jarząb pospolity o obwodzie pnia 27 cm,

2. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 108 cm,

3. Klon jawor o obwodzie pnia 36 cm,

4. Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 108 cm,

5. Topola czarne dwie sztuki o obwodzie pni 183 cm, 291 cm,

6. Topola czarna o obwodzie pnia 228 cm,

7. Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 72 cm,

8. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 111 cm,

9. Jesion wyniosły o obwodzie pnia 126 cm,

10. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 75 cm,

11. Topola czarna o obwodzie pnia 183 cm,

12. Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 70 cm,

13. Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 85 cm,

14. Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 100 cm,

15. Wierzba biała o obwodzie pnia 351 cm,

16. Klon jesionolistny o obwodzie pnia 220 cm,

17. Kasztanowiec biały o obwodzie pnia 210 cm,

18. Klon srebrzysty o obwodzie pnia 75 cm.
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5.3. ROBOTY  ZWIĄZANE  Z  KANAŁEM  (CIEKIEM WODNYM) 

WEWNĘTRZNYM

5.3.1. TYMCZASOWA GROBLA, ODPOMPOWANIE WODY

Projektuje  się  wykonanie  grobli  z  worków z  piaskiem ustawionej  pomiędzy 

kanałem  wewnętrznym  a kanałem  bocznym  parku  (Rys.  3.).  Groble  należy 

zdemontować  po  wykonaniu  prac  i  budowli  wodnej  w  obrębie  kanału  i  po  jego 

częściowym wypełnieniu się wodą.

Wymiary  to  12-14x1,5-2x2-4  m.  Podane  wymiary  grobli  są  zależne  od 

warunków występujących w kanale (np. od istniejących skarp, dna kanału, poziomów 

wody, itp.).

Odpompowanie wody z kanału należy wykonywać stopniowo.

Przewiduje  się  odwodnienie  powierzchniowe  miejsca  robót  metodami 

tradycyjnymi (drenaże żwirowe lub rurowe, pompowanie wody, itp.). 

5.3.2. ODMULANIE DNA KANAŁU

Istniejący ciek wodny (kanał wewnętrzny) projektuje się osuszyć. Wodę należy 

stopniowo odpompować  do  odpływu  kanału  starorzecza  Bzury  (kanał  biegnący  po 

wschodniej  stronie  parku).  Koryto  kanału  na  całej  powierzchni  należy  odmulić  na 

głębokość 0,7 m.  

Odmulanie kanału musi poprzedzić niwelacja terenu.

Usunięciu ulegnie 1200 m3 namułu. Roboty należy wykonywać sprzętem do tego 

przeznaczonym,  tj.  koparką  zbierakową,  spycharką  gąsienicową,  itp.  Dno  

i skarpy należy wyrównać. Pracę należy wykonać tak aby nie uszkodzić skarp kanału, 

przyczółków oraz nie dopuścić do podmycia fundamentów mostków. 

5.3.3. UMOCNIENIE BRZEGÓW KANAŁU

Projektuje się wykonanie faszynowania wzdłuż całego brzegu cieku oraz wyspy 

kiszką faszynową o wysokości 0,5m w celu zapobiegania powstawaniu erozji  skarp 

(Rys.3.). 
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Należy wymierzyć i wytyczyć trasę płotka oraz wyrównać podłoże. Grunt pod 

płotek  wybrać  ręcznie,  który  kolejno  należy  wbudować  w  ubytki  w  brzegach.  Do 

wykonania płotka należy zastosować sosnowe nieokorowane kołki (słupki) o średnicy 

12-14 cm i  długości  min.  1,5m w rozstawie 3szt/mb (rycina 1).  Odcinek palisady 

wystający  ponad  dno  należy  przepleść  wiązkami  gałęzi  drzew  iglastych  w  celu 

uzyskania  płotka  faszynowego.  Splot  należy  przeprowadzić  ciasno,  by  zapewnić 

maksymalną  szczelność.  Górne  fragmenty  splotu  należy  przymocować  do  palików 

drutem  ocynkowanym.  Po  założeniu  płotków  skarpy  należy  humusować  i  obsiać 

mieszanką traw. 

Ryc. 1. Schemat płotka faszynowego

Ponadto  przewiduje  się  umocnienie  przyczółków (na  skarpach)  każdego  

z mostków gruntem rodzimym. W tym celu należy zdjąć wierzchnią warstwę humusu, 

uzupełniany grunt na przyczółkach zagęścić i odpowiednio uformować. Kolejno skarpy 

należy humusować oraz obsiać mieszanką traw. 

Ze  względu na  występujące  obniżenie  terenu  wzdłuż  zachodniej  strony  fosy 

projektuje się usypanie ziemnej grobli. Grobla powinna być usypana i zagęszczona tak 

by  uzyskać  docelową  rzędną  103,2  m  n.p.m.,  o  przekroju  trapezowym 

(a+b=1m+1,5m),  skarpy  o  nachyleniu  1:0,5.  Groble  należy  humusować  i  obsiać 

mieszanką traw.

5.3.4. URZĄDZENIE NAPOWIETRZAJĄCE
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W celu utrzymania dostatecznych warunków tlenowych w cieku przewiduje się 

zastosowanie  dwóch pływających  gejzerów  (Rys.  3.,  Ryc.2.).  Takie  rozwiązanie 

pozwoli na wymuszenie cyrkulacji i napowietrzenie wody, zmniejszając zamulenie dna 

i przyspieszając rozkład osadów organicznych. Gejzer zwiększa aktywność biologiczną 

nadając wodzie przejrzystość i ogranicza rozwój sinic.

Zastosowano  urządzenie  napowietrzające  w  formie  gejzeru  pływającego, 

stanowiącej dodatek poprawiający estetykę terenu zieleni.

W  wewnętrznym  cieku  zaprojektowano  dwa  gejzery  pływające  o  mocy  

3,2 kW. By działać gejzer potrzebuje 3 fazy zasilania.

Gejzery są  wyposażone  w  programowalne  cztery  reflektory  LED  świecące  

w trzech podstawowych barwach (czerwony, zielony, niebieski) i również kombinacją 

kolorów  z  białą  barwą  dając  efekt  świetlny,  zwłaszcza  w  porze  nocnej.  Gejzer  

posiadać będzie sterowanie falownikiem umożliwiającym płynne sterowanie wielkością 

i  wysokością  strumienia  wody.  Dodatkowo  wyposażone  w  dyszę  o  ośmiu  łukach 

gejzery będą urozmaicać różnorodność wypryskiwanej wody. 

Dane techniczne:

• maksymalna wysokość strumienia 16m

• moc pompy 3,2kW

• zasilanie 3x400V

• przewód zasilający – wielożyłowy sterowniczy 5x16mm2

• skrzynka sterownicza IP54

• oświetlenie – 4 szt. lampy LED po 12W

• zabezpieczenia:

o przeciwporażeniowe 30mA

o przeciwzwarciowe (stopniowane)

o braku asymetrii fal

o przeciążeniowe

• dysza ośmiu łuków wodnych z elektrozaworem

• sterowanie pompy falownikiem

• programowalne 4 reflektory podwodne LED RGBW po 36W

Gejzery należy montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
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Montaż skrzynki sterowniczej projektuje się w odległości 1m od skarpy kanału 

w połowie odległości pomiędzy gejzerami.

Lampy  należy  podłączyć  przewodem  elektrycznym  4x16mm2 do  skrzynki 

sterowniczej oraz skrzynki elektrycznej znajdującej się w pobliżu wyspy z altaną od jej 

północnej strony. Projektowane urządzenia należy uziemić taśmą stalową ocynkowaną 

o  przekroju  25x4mm2 oraz  prętami  o  średnicy  14,2  mm.  Kable  w gruncie  należy 

układać  na  głębokości  70cm  na  dnie  wykopu  jeśli  grunt  jest  piaszczysty,  

w pozostałych przypadkach na warstwie piasku o grubości 10cm. Ułożone kable należy 

przysypać  10cm  warstwą  piasku  i  położyć  niebieską  folię,  a  następnie  warstwą 

rodzimego  gruntu.  Przy  układaniu  taśmy  uziemiającej  w  tym samym wykopie,  w 

którym ułożono kabel, taśmę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości 

10cm. Trasa linii  kablowej  na całej  długości  winna być oznaczona folią  w kolorze 

niebieskim nad kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm oraz nie większej niż 

35cm. Na całej długości kabla należy umieścić na nim trwałe oznaczniki w odstępach 

nie większych niż 10m. Na oznaczniki należy trwale nanieść napisy zawierające: nr 

ewidencyjny kabla, typ kabla, znak użytkownika, rok założenia.

Prace  montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  Przepisami  Budowy  Urządzeń 

Elektrycznych  (PBUE).  Należy  stosować  aktualne  rozwiązania  typowe  dla  linii 

kablowych.  Zwraca  się  uwagę  na  staranne  wykonanie  wszystkich  połączeń. Prace 

ziemne w pobliżu  urządzeń podziemnych należy prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem 

szczególnej ostrożności.
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Ryc. 2 Pływający gejzer

5.4. ZASTAWKA

W miejscu  wzdłuż  mostu  nr  3  w ubiegłych  latach  istniała  zastawka,  która 

została  zniszczona.  W  to  miejsce  projektuje  się  odtworzenie  zastawki  (Rys.3.). 

Odbudowa zastawki  będzie  miała  na celu  ograniczenie  negatywnego oddziaływania 

wyższych poziomów wód płynących w kanale bocznym (po wschodniej stronie parku), 

tym  samym  będzie  służyć  ochronie  parku  przed  zalewaniem  terenu  tego  parku. 

Zastawka zamknie kanał wewnętrzny parku tworząc go nieprzepływowym. Urządzenie 

wodne będzie na stałe piętrzyło wodę pomiędzy kanałem bocznym a wewnętrznym 

parku. 

Zastawkę zaliczono do IV klasy technicznej budowli wodnej.

Zastawka  będzie  umiejscowiona  w  kanale  przed  mostkiem  we  wschodniej 

części  parku.  By wybudować zastawkę projektuje  się  wykonanie  grobli  z  worków  

z piaskiem (pkt. 5.3.1.) umiejscowionej w pobliżu istniejącego mostka oraz stopniowe 

pompowanie wody z kanału. 

Rejon ujścia wody z zastawki należy zabezpieczyć przed rozmyciem podłoża 

fundamentów mostka.

Prace ziemne i fundamentowe należy wykonywać w suchej porze roku, przy 

niskich  stanach  wód  powierzchniowych  oraz  gruntowych  oraz  pod  uprawnionym 

nadzorem geotechnicznym.

Przed  wykonaniem  zastawki  należy  wytyczyć  budowlę  w  terenie zgodnie  

z projektem technicznym.

W  trakcie  wykonywania  budowli  należy  uzupełnić  ziemie  na  skarpach  

w miejscu zwężenia koryta poniżej budowli (DW). Należy nawieźć ok. 150 m3 gruntu. 

Gruntu nie należy zagęszczać by nie uszkodzić urządzenia wodnego.

Po  wykonaniu  budowli  powstałe  doły  lub  wyrwy  należy  odbudować,  teren 

wyrównać.  Powierzchnie  gruntu  w  rejonie  zastawki  należy  zahumusować  i  obsiać 

mieszanką traw.

Warunki  geotechniczne  zostały  przedstawione  w  odrębnym  opracowaniu, 

dołączone do niniejszego projektu.

5.4.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
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Zastawka

Zaprojektowano  zastawkę  żelbetową  o  świetle  B  =  2  x  1,5  m i  wysokości 

piętrzenia H=1,80 m. Dno zastawki  należy posadowić na rzędnych uzyskanych po 

odmulaniu  (rz.  99,80  m  n.p.m.).  Zastosowano  beton  hydrotechniczny  BH-30  

o  wodoszczelności  W-8 i  mrozoodporności  M-200.  Dwa światła  zastawki  powstaną 

poprzez wykonanie żelbetowego filara środkowego. 

W otworach zastawki zamontowane zostaną drewniane zamknięcia szandorowe 

(drewno dębowe – deski o wym. 20x10 cm).

Zaprojektowana zastawka posiada nieckę wypadową o konstrukcji  z  betonu  

BH-30 o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności M-200. Długość niecki L = 3,4 m. 

Głębokość niecki d = 0,30 m.

Powyżej niecki wypadowej zaprojektowano ściankę szczelną w postaci grodzic 

stalowych dł. 4m (np. grodzice G-62 o wym. 436x168 mm, grubość profilu 13mm). Na 

zakończeniu  niecki  wykonana  zostanie  palisada  z  pali  drewnianych  sosnowych 

nieokorowanych śr. 10 cm dł. 1,5 m.

Przekroje przez zastawkę są pokazane w załącznikach na Rys. 5 i Rys. 6.

Umocnienia

Na ponurze zastawki zaprojektowano umocnienia z płyt z betonu BH 30, W-8, 

M-200. Grubość płyt 15 cm oraz umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych (gabiony, 

siatka  ze  stali  ocynkowanej) gr.  30  cm  układanymi  na  warstwie  geowłókniny  

o gramaturze 500 g/m2, zakończone palisadą z pali drewnianych śr. 10 cm dł. 1,5 m. 

Rzędne końca umocnień należy dostosować do istniejącego dna kanału bocznego na 

ich wysokości.

Na  poszurze,  bezpośrednio  poniżej  niecki  wypadowej  zaprojektowano 

umocnienia z płyt jak na ponurze. Poniżej umocnień z płyt wykonany zostanie bystrze 

umocnione  materacami  siatkowo  –  kamiennymi  o  grub.  0,30  m  układanymi  na 

warstwie  geowłókniny  o  gramaturze  500  g/m2.  Rzędne  końca  umocnień  należy 

dostosować do istniejącego dna kanału wewnętrznego parku na ich wysokości.

Zbrojenie

Poniżej  zestawiono rodzaj  oraz  liczbę  prętów zbrojenia  konstrukcji  zastawki. 

Pręty są rozrysowane w załącznikach – Rys. 7 i Rys. 8.
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Tab.2. Zbrojenie zastawki.

Nazwa 
elementu

Ilość 
elementów

[szt.]

Nr 
pręta

Śr. 
Pręta
[mm]

Dł. 1 
szt.
[m]

Liczba 
w 1 

elem. 
[szt.]

Liczba 
ogólna 
[szt.]

A-0
St0s 
[m]

A-III
25G2S [m]

Ø8 Ø8 Ø12
Długość (suma)

D
ok 1

1 12 9,90 5,00 5,00   49,50
2 8 8,90 5,00 5,00  44,50  
3 12 7,70 12,00 12,00  92,40
4 8 6,00 6,00 6,00  36,00  
5 8 4,60 11,00 11,00  50,60  
6 8 4,40 16,00 16,00  70,40  
7 8 4,80 46,00 46,00  220,80  
8 8 1,85 11,00 11,00  20,35  
9 8 1,45 11,00 11,00  15,95  
10 8 2,90 20,00 20,00  58,00  
10a 8 3,60 11,00 11,00  39,60  
10b 8 3,10 16,00 16,00  49,60  
11 8 1,75 26,00 26,00  45,50  
12 8 2,85 16,00 16,00  45,60  
13 8 3,30 16,00 16,00  52,80  
14 8 0,65 25,00 25,00  16,25  

Kładka 1
15 8 4,10 9,00 9,00 36,90   
16 8 1,06 18,00 18,00 19,08   

S
kr

zy
de

łk
o

2

17 12 4,70 17,00 34,00   159,80
18 12 4,30 17,00 34,00   146,20
19 8 4,10 14,00 28,00  114,80  
20 8 4,70 6,00 12,00  56,40  
21 8 5,20 12,00 24,00  124,80  
22 8 2,03 8,00 16,00  32,40  

Długość gólna [m] 55,98 1094,35 447,90
Ciężar jednostkowy [kg] 0,395 0,395 0,888

Ciężar ogólny [kg] 22 432 398
Razem [kg] 22 830

Barierki

Zaprojektowano dwie barierki ochronne znajdujące się na konstrukcji zastawki. 

Barierki będą mieć długość 13,57 m od strony górnej wody GW i 4,4 m od strony 

dolnej wody DW. Do wykonania barierki należy użyć rur stalowych Ø 51 i grubości 

ścianki 4 mm. Konstrukcja barierek winna być ocynkowana metodą ogniową.

Słupki  należy  osadzić  w  wywierconych  otworach o  głębokości  20cm  przy 

pomocy zaprawy montażowej, np. Ceresit CX 15 lub równoważna. Końcówki słupków 

należy naciąć i rozgiąć by zapewnić lepsze przymocowanie do betonu.
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Ostre krawędzie rur należy stępić.

Tab.3. Zestawienie prętów barierek.

Nazwa 
elementu

Ilość 
elementów

[szt.]

Śr. Pręta
[mm]

Dł. 1 szt.
[m]

Ilość
[szt.]

Masa 
[kg/m]

Ciężar 
[kg]

B
ar

ie
rk

a 
D

W 1
51 29,20 1 4,64 135,49
51 1,30 9 4,64 54,29
51 13,75 1 4,64 63,80

B
ar

ie
rk

a 
D

W 2
51 10,50 1 4,64 48,72
51 1,30 3 4,64 18,10
51 4,40 1 4,64 20,42

Ciężar razem 
[kg] 340,81

Dodatek na 
spoiny 1,5% [kg] 5,11

Barierki należy wykonać zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w załącznikach 

(rys. z przekrojem zastawki – Rys. 6.).

5.4.2. Dane techniczne

Podstawowe dane budowli:

1. Światło zastawki b = 2 x 1,5m = 3m

2. Rzędna progu i płyty ponuru – 100,50 m n.p.m.

3. Rzędna dna niecki – 100,20 m n.p.m.

4. Rzędna płyty poszuru – 100,50 m n.p.m.

5. Grubość filara – 0,40 m

6. Długość niecki wypadowej – 3,40 m

7. Długość umocnienia górnego – 8,25 m

8. Długość umocnienia dolnego – 15,25 m

9. Rzędna piętrzenia – 102,30 m n.p.m.

10. Wysokość piętrzenia – 1,80 m

11.Rzędna filarka – 102,80 m n.p.m

5.5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

                                                                           25



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy

5.5.1. ALEJE PARKOWE

Na  terenie  parku  można  wyróżnić  jeden  rodzaj  alejek  o  charakterze 

komunikacyjnym.  W  zależności  od  użytkowania  wyróżnia  się  pięć  głównych  alei: 

centralna  –  biegnąca  środkiem przez  altanę  i  duże  rondo  oraz  cztery  okalające  

z brzegów parku.

Stan istniejący alej parkowych przedstawia nawierzchnię wykonaną ze żwiru, 

wykończoną obrzeżem betonowym 6x20x100 cm. Wszystkie aleje parkowe wymagają 

zniwelowania i utworzenia jednakowych spadków poprzecznych 1-2% od osi alejek na 

boki tak by zapewnić odpływ wody deszczowej w stronę zieleni. Ponadto po wykonaniu 

niwelacji  istniejącej  nawierzchni  wierzchnią  warstwę  wszystkich  alejek  należy 

uzupełnić  4  cm  żwiru  sortowanego  o  średnicy  ziaren  1-5mm.  Warstwę  należy 

starannie  rozłożyć  i  stopniowo  zagęścić  zachowując  spadek  poprzeczny  1-2%. 

Przewiduje  się  uzupełnienie  oraz  naprawę  istniejących  obrzeży  betonowych  oraz 

wbudowanie ich na ławie betonowej (Pkt. 5.2.2. opracowania).

Projektuje się wykonanie nowej alejki wzdłuż cieku wodnego po jego północnej 

stronie.  Taki  układ  umożliwia  swobodne  przejście  od  altany  do  mostku  

z projektowaną zastawką oraz dojście go boiska do gry w boule. Nowa aleja wymaga 

starannego wytyczenia i wykonania koryta, przy zachowaniu środków ostrożności przy 

prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, tak by nie uszkodzić systemów 

korzeniowych oraz pni i koron drzew.  Alejka będzie miała szerokość 1,5 m, będzie 

zbudowana (od dołu) z 10 cm piasku gruboziarnistego oraz 5 cm żwiru sortowanego 

Ø1-5 mm z zachowaniem spadków 1-2% od osi w stronę terenu zieleni z obrzeżem 

betonowym 6x20x100 cm wykonanym na ławie betonowej klasy B10/20 wym. 20x20 

cm umacniającym całą konstrukcję. Przekroje przez alejkę umieszczono w Rys.10.

W  miejscu  projektowanej  bramy,  należy  przebudować  istniejącą  aleje  na 

wysokości bramy dostosowując ją do granic działki. Należy przenieść krawężniki oraz 

ułożyć nawierzchnię żwirową.

Ponadto pod każdą ławkę z koszem należy wykonać zatoczkę  o wymiarach 

2,9x0,8  m.  Projektowana  zatoczka  zbudowana  będzie  z  obrzeży  betonowych 

6x20x100  cm  na  ławie  betonowej  z  betonu  B10/20  o  przekroju  20x20cm  oraz 

nawierzchni żwirowej. Nawierzchnia zbudowana będzie z warstw po zagęszczeniu - tj. 

10 cm piasku gruboziarnistego oraz 5 cm żwiru sortowanego ø1-5mm. Koryto pod 

zatoczkę o głębokości 20cm należy wykopać ręcznie. Warstwy należy tak wbudować 
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i zagęścić by uzyskać docelowy poziom nawierzchni, jaki występuje na alejce. Zatoczki 

są przedstawione na Rys. 14. W załącznikach niniejszego opracowania.

Ryc. 4. Miejsce wbudowania nowej alei parkowej

5.5.2. ODWODNIENIE LINIOWE

Z uwagi  na  występowanie  erozji  nawierzchni  w  miejscu  wjazdu  do  parku, 

wzdłuż linii bramy planuje się wykonanie liniowego odwodnienia wód deszczowych.

 Odwodnienie będzie wykonane z żeliwno - betonowych korytek o szer. 145 

mm  o  sumarycznej  długości  12,0  m  (7m  korytka  +  5m  rura  melioracyjna). 

Zaprojektowano korytka w klasie C250 (25 ton) przykryte rusztem żeliwnym. Korytko 

powinno  być  wykonane  z  materiału  mrozoodpornego,  o  odporności  chemicznej  

i  nienasiąkliwe.  Korytka  powinny  być  wbudowane  w  podłoże  z  kostki  brukowej 

8x10x20 cm, podsypki piaskowej 3 cm na podbudowie betonowej B15 grubości 20 cm 

i piasku gruboziarnistym grubości warstwy 10cm. Elementy powinny być szczelnie ze 

sobą połączone. Ruszt do przykrycia korytka powinien być odporny na korozję. Na 

końcu  powinna  znajdować  się  skrzynka  odpływowa  z  koszem na  zawiesiny  stałe  
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i  zanieczyszczenia np. liście, które należy usuwać zgodnie z zaleceniem producenta 

oraz ustawą o odpadach.

Woda  deszczowa  będzie  spływała  grawitacyjnie do  ziemi  przy  zachowaniu 

spadku podłużnego dna min. 0,3%-1%. Projektuje się wylot odwodnienia w pobliski 

skwer  zieleni  rurą  melioracyjną  Ø100  mm  w  otulinie  umieszczonej  na  podsypce 

piaskowej  grubości  20cm. Nad rura melioracyjną należy umieścić  pas geowłókniny 

20g/m2 o szerokości 35-40 cm.

Montowanie korytek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

Schemat wbudowania korytka znajduje się w załącznikach Rys. 9.

Ryc. 5. Rynna odwodnienia liniowego.

5.6. MAŁA ARCHITEKTURA

5.6.1. REMONT ALTANY

Drewniana altana jest umieszczona w centralnej części wyspy. Jest zbudowana 

na podstawie  ośmiokąta o boku długości 3,5 m. Konstrukcja jest w dobrym stanie 

technicznym, jednakże wymiany wymaga przeciekający dach, podłoga oraz schody 

altany.  Drobnych  napraw  wymaga  także  kilka  elementów  drewnianych  barierek  

(z  drewna  klejonego).  Odnawiane  drewniane  elementy  małej  architektury  należy 

malować na kolor istniejący altany.
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Projektuje  się  wymianę  pokrycia  dachowego  na deski  pokryte  gontami 

papowymi  (karpiówka).  Istniejące  pokrycie  dachowe  należy  zdemontować.  Należy 

użyć  iglastych  obrzynanych  i  szlifowanych  desek  o  grubości  25mm.  Gonty  należy 

montować  w  temperaturze  powyżej  5°C  oraz  w  odpowiednich  warunkach 

atmosferycznych  (omijanie  okresów  z  opadami  atm.).  Ze  względu  na  mały  kąt 

nachylenia  dachu  (ok.  13-20°)  należy  dodatkowo  przylepić  noski  gontów, 

zabezpieczając je przed podrywaniem w czasie występowania silnych wiatrów. Należy 

użyć gontów papowych (karpiówki) koloru brązowego.

Ryc. 6. Karpiówka w kolorze brązowym

Istniejąca  podłogę  należy  rozebrać.  Podłogę  należy  wykonać  z  drewna 

iglastego  szlifowanego  o  wymiarach  40mm x 160÷180mm (grubość  x  szerokość), 

impregnowanego,  malowanego  dwukrotnie.  Deski  należy  łączyć  na  legarach  

o wymiarach takich samych jak legary istniejące.

Wokół altany należy wykonać cokół z kostki granitowej szarej, podobnie jak 

schody przy wejściu i wyjściu z altany. Cokół należy wykonać na wysokość 30cm na 

uprzednio  oczyszczonym  istniejącym  fundamencie  betonowym.  Istniejące  schody 

należy skuć, nowe wykonać na całej długości boków altany. Do wykonania cokołu  

i  schodów  należy  użyć  kostki  granitowej  o  wym.  8-10cm.   Kostkę  granitową  na 

schodach  należy  ułożyć  na  wylewce  betonowej  klasy  betonu  B15.  Schody  należy 

wykonać  zgodnie  z   Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.
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Całość  konstrukcji  altany  należy  wyczyścić  i  dwukrotnie  zaimpregnować 

środkiem ognioochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania się ognia.

Roboty  rozbiórkowe,  budowlane  i  konstrukcyjne  muszą  być  należycie 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Ryc. 7. Schody z kostki granitowej

5.6.2. REMONT I KONSERWACJA MOSTKÓW

Park Miejski jest wyposażony w trzy drewniane mostki o konstrukcji stalowej, 

dwa w centrum parku, jeden po jego wschodniej stronie.

Przy mostku nr 1 (od południowej strony altany) projektuje się wymianę całej 

stalowej  konstrukcji  mostu,  na takie  same elementy (jednakowe przekroje  i  klasa 

materiałów stalowych) ze względy na występującą silną korozję. Wymianie podlega 

drewniana podłoga, w tym celu należy użyć desek iglastych o wymiarach 8x14 cm, 

szlifowanych  i  fazowanych,  dwukrotnie  pomalowanych.  Ponadto  należy  wymienić 

drewniane barierki o takiej samej konstrukcji jak barierki w altanie (Fot.18). Projekt 

istniejących mostków posiada Urząd Miasta Łęczyca.

Przy mostku nr  3 (przy projektowanej zasuwie) należy wymienić drewnianą 

podłogę  (deski  iglaste  8x14  cm,  szlifowane  i  fazowane,  dwukrotnie  pomalowane). 

                                                                           30



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy

Ponadto należy wymienić drewniane barierki o takiej samej konstrukcji jak w altanie. 

Całość konstrukcji należy wyczyścić i pomalować.

Przy  mostku  nr  2  (od  północnej  strony  altany)  należy  wymienić  drewniane 

barierki o takiej samej konstrukcji jak w altanie. Całość konstrukcji należy wyczyścić 

i pomalować. Ponadto należy wymienić połączenie przyczółków z mostkiem w postaci 

obrzeża betonowego 8x30x100 cm wykonanego na ławie betonowej.

Barierka na mostkach musi posiadać taką samą konstrukcję jak barierka w 

altanie. Konstrukcja barierek powinna składać się z kantówek szlifowanych o wym. 

4,5x4,5 cm, łączonych ze sobą w odległości 20 (18) cm tworząc kratownicę. 

Ryc.8. Schemat barierki
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Fot. 18. Barierka w altanie – do zastosowanie przy mostkach

Odnawiane drewniane elementy małej architektury należy malować na kolor 

istniejący np. altany (jasno brązowy – teak).

Wszystkie  prace  wykonywane przy mostkach muszą zostać  wykonane przy 

zabezpieczeniu  osunięcia  się  przyczółków  i  skarp  koryta  kanału.  Roboty  należy 

wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

5.6.3. WIATA

Mieszcząca  się  w  zachodniej  części  parku  wiata  jest  w  złym  stanie 

technicznym. Należy przeprowadzić rozbiórkę wiaty oraz podłogi z płytek betonowych. 

W to miejsce projektuje się usytuowanie drewnianej wiaty o wymiarach 5,0x7,0 m 

w planie (zbliżonych do istniejących), wystającym dwuspadowym dachu 0,5m z każdej 

strony, wysokości boku 2,0-2,1 m i kalenicy 3,4-3,6 m. 

Wiatę należy wykonać zgodnie z wytycznymi:

                                                                           32



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy

• drewno  iglaste  suche,  strugane,  szlifowane,  impregnowane  ciśnieniowo  

i malowane na kolor jasno brązowy (teak), jak kolor altany,

• drewno  klasy  C24  zaimpregnowane  środkami  owado-  i  grzybobójczymi  oraz 

środkami zapewniającymi ognioodporność elementów,

• przekrój słupów 14x14 cm,

• kąt nachylenia połaci dachowej 25°,

• dach wykonany z desek drewna iglastego grubości 22mm,

• dach dwuspadowy pokryty gontami papowymi (karpiówka) w kolorze brązowym 

(Ryc. 6.),

• punktowe fundamenty bet. B20 50x50x100 zbrojone prętami Ø8,

• słupek 14x14 cm, sfazowane krawędzie

• krokiew 14x8 cm co 76 cm,

• płatew 14x14 cm co 76 cm,

• jętka 14x8 cm co 76 cm,

• miecz 14x14 cm (po trzech stronach słupa),

• murłata 14x14 cm,

• słupy  montowane  do  fundamentu  za  pomocą kotew ocynkowanych typu H  

i śrub ocynkowanych Ø12.

Przy  budowie  wiaty  i  jej  konstruowaniu  do  wszelkich  połączeń  zastosować 

powszechnie znane połączenia ciesielskie wzmacniane wkrętami stalowymi do drewna, 

śrubami  do  drewna,  gwoździami  i  stalowymi ocynkowanymi  klamrami  ciesielskimi. 

Przed  ustawianiem  konstrukcji  wiaty  teren  należy  wyrównać  i  wypoziomować. 

Łączenie belek murłaty powinno występować tylko na słupach.

Podłogę  należy wykonać  z  kostki  kamiennej  o  wymiarach ok.  8-10 cm na 

podsypce  cementowo – piaskowej  1:4 warstwy 3cm, 10 cm betonu B10 i  10 cm 

piasku gruboziarnistego. Kostka kamienna będzie pochodziła od Inwestora.

Rysunki wiaty znajdują się w załącznikach – Rys. 12. i Rys. 13.
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Ryc. 9. Przykładowa wiata drewniana

5.6.4. ELEMENTY OGRODZENIA

W pobliżu bramy wjazdowej znajduje się zniszczony murek odgradzający rzekę 

Bzurę.  Murek  należy  rozebrać  i  na  jego  miejsce  wbudować  nowy o  identycznych 

wymiarach  zbrojony  z  betonu  B20.  Murek  należy  wbudować  na  całej  długości 

istniejącego  10,0  m,  o  wysokości  średnio  50  cm  od  poziomu  gruntu  

i  szerokości  w  planie  40  cm.  Murek  należy  zbroić  prętami  żebrowanymi  Ø8  

i  strzemionami Ø6 co 25 cm. Pręty należy wiązać ze sobą drutem ocynkowanym. 

Zastosować otulinę betonu 5 cm.

Ponadto w południowo zachodniej części parku w pobliżu przepustu projektuje 

się  wbudowanie  bramy  dwuskrzydłowej  o  szerokości  4,0  m  w  połączeniu  

z ogrodzeniem długości 8m. Konstrukcja bramy ma być identyczna z bramy wjazdowa 

w północno – zachodniej części parku i wejścia od zachodniej strony (Rys.14.):

• Pręty  ½ cala,

• Wysokość elementu nad powierzchnią gruntu - 1,5 m,

• Poprzeczne elementy o profilu 2x4 cm,

• Słupki bramy o przekroju 100x100x3 mm, i długości 1,6+0,7 m (2,3 m),

• Słupki ogrodzenia o przekroju 60x60x2 mm
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• Stal ocynkowana pomalowana na kolor czarny

• Zastrzały na bokach bramy o profilu 40x40 mm

• Fundamenty pod słupki bramy z bet. B20 o wym. 40x40x100 cm

• Fundamenty pod słupki ogrodzenia z bet. B20 o wym. 30x30x100 cm

Fot. 19. Przęsło ogrodzenia

5.6.5. ŁAWKI I KOSZE

W  parku  obecnie  znajdują  się  43  ławki,  które  wymagają  wyczyszczenia  

i  pomalowania.  Siedziska  ławek  powinny  być  zabezpieczone  przed  wpływem 

czynników atmosferycznych, w tym wilgoci,  promieniowania UV, itp.  i  pomalowane 

minimum 2 razy. 

Kilka ławek nie posiada desek na siedziskach, co należy uzupełnić w postaci 

prostych solidnych desek struganych z drewna iglastego o wymiarach 160x13,5x3cm. 

Ławki i kosze, które znajdują się na powierzchni ścieżek (po 10 szt.) należy 

przenieść na projektowane zatoczki przeznaczone do tego celu.

Dodatkowe  dwie  ławki  i  kosz  projektuje  się  umieścić  przy  boisku  do  gry  

w  boule.  Nowe  elementy  powinny  być  jednolite  stylistyczne.  Wszystkie  elementy 
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powinny  być  przymocowane  trwale  do  podłoża  –  zakotwione  w  betonowych 

fundamentach o formie walca (śr. 40 cm i gł. 50 cm).

Rozmieszczenie i zatoczki ławek i koszy znajdują się na Rys.15.

5.7. PODŚWIETLENIE DĘBU SZYPUŁKOWEGO

Cennym  okazem  występującym  w  parku  jest  pomnik  przyrody  -  dąb 

szypułkowy  Quercus  robur  „Kazimierz”  o  obwodzie  338  cm  i  wysokości  33,5  m 

(2002r.).  W  celu  wyeksponowania  dębu  szypułkowego  poprzez  jego  iluminację 

projektuje się wbudowanie 2 szt. oświetlenia kierunkowego w pobliżu drzewa. Należy 

zastosować  lampę  najazdową  z  metahalogenkowym  źródłem  światła  (70W)  

z regulowanym odbłyśnikiem, np.  GROUNDLUG Regulation firmy LUG Light Factory 

lub równoważną. Cylindryczna obudowa lampy o wysokości ok. 30 cm i średnicy ok. 

25  cm  powinna  być  wykonana  ze  stali  nierdzewnej  umieszczona  w  kołnierzu  

z  tworzywa.  Pierścień  lampy  także  musi  być  ze  stali  nierdzewnej,  aluminiowy 

odbłyśnik powinien posiadać regulację w zakresie 30o, a szkło odporne na nacisk ok. 1 

tony.

Lampy  należy  wbudować  w  fundamenty  grunt.  Należy  wykonać  otwór 

montażowy  o  średnicy  ok.  25cm  i  głębokości  40cm.  Lampy  należy  podłączyć 

przewodem  elektrycznym  typu  YKY  2x2,5mm2 do  pobliskiej  lampy  oświetlenia 

parkowego znajdującej się na tym samym skwerze zieleni. Projektowane urządzenia 

należy  uziemić taśmą  stalową  ocynkowaną  o  przekroju  25x4mm2 oraz  prętami  

o średnicy 14,2 mm. Kable w gruncie należy układać na głębokości  70cm na dnie 

wykopu jeśli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach na warstwie piasku 

o grubości  10cm. Ułożone kable  należy przysypać 10cm warstwą piasku i  położyć 

niebieską  folię,  a  następnie  warstwą  rodzimego  gruntu.  Przy  układaniu  taśmy 

uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, taśmę należy zakopać 

w dnie rowu kablowego na głębokości 10cm. Trasa linii kablowej na całej długości 

winna  być  oznaczona  folią  w  kolorze  niebieskim  nad  kablem  na  wysokości  nie 

mniejszej  niż  25cm  oraz  nie  większej  niż  35cm.  Na  całej  długości  kabla  należy 

umieścić na nim trwałe oznaczniki w odstępach nie większych niż 10m. Na oznaczniki 

należy  trwale  nanieść  napisy  zawierające:  nr  ewidencyjny  kabla,  typ  kabla,  znak 

użytkownika, rok założenia.
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Prace  montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  Przepisami  Budowy  Urządzeń 

Elektrycznych  (PBUE).  Należy  stosować  aktualne  rozwiązania  typowe  dla  linii 

kablowych.  Zwraca  się  uwagę  na  staranne  wykonanie  wszystkich  połączeń. Prace 

ziemne w pobliżu  urządzeń podziemnych należy prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem 

szczególnej ostrożności.

Ryc. 10. Przykładowa lampa kierunkowa

5.8. MIEJSCA ODPOCZYNKU I REKREACJI

Teren Parku Miejskiego w Łęczycy stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla 

osób w różnym przedziale wiekowym. Aby dodatkowo wzbogacić program rekreacyjny 

zaprojektowano ścieżkę edukacyjną (dydaktyczną),  fitness  park oraz boisko  do gry  

w  boule  (bule).  Planowana  inwestycja  poprawi  walory  estetyczne  i  zwiększy 

funkcjonalność parku, tym samym zwiększy liczbę jego użytkowników.

5.8.1. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Proponuje się wykonanie ścieżki edukacyjnej - pieszego szlaku wzdłuż kilku 

alej  parkowych.  Jest  to  trasa  dla  pieszych,  przebiegająca  przez  obszary,  które 

wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Ścieżka będzie wyposażona 
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w 12 tablic na których będą opisane najbardziej cenne okazy roślin występujących  

w  Parku  Miejskim.  Przebieg  ścieżki  będzie  podyktowany  miejscami  występowania 

opisywanych  gatunków  roślin.  Projektuje  się  wyznaczenie  ścieżki  w  centralnej  i 

zachodniej części parku.

Projektuje się 12 szt. tablic informacyjnych wykonanych z drewna iglastego 

impregnowanego dwukrotnie o wymiarach 150x100cm; plansza wykonana z blachy 

stalowej o grubości 1,5mm z kolorowym nadrukiem. Tablica winna być jednostronna, 

wodoodporna,  powleczona powłoką  odporną na promieniowanie UV. Tablice  należy 

zamocować  we fundamencie  betonowym B20 o  wymiarach  40x40x100 za pomocą 

kotew typu H lub Y oraz śrub Ø12. 

Dane techniczne trasy:

• Oznakowanie szlaku – kolor zielony, farbą wodoodporną na drzewach, słupach 

oświetlenia.

• Długość szlaku – 806m

• Nawierzchnia żwirowa

Wykaz punktów na mapie:

• Tablica 1 – Historia parku.

• Tablica 2 – Aleja grabowa.

• Tablica 3 –Rośliny z Polskiej Czerwonej Księgi.

• Tablica  4  –Placyk  z  pamiątkowym kamieniem upamiętniającym 50  –  lecie 

Zlotu   Harcerzy  Ziemi  Łódzkiej  oraz  100  –  lecie  obchodów  Harcerstwa 

Polskiego.

• Tablica 5 – Malownicza wierzba biała.

• Tablica 6 – Pomnik przyrody.

• Tablica 7 – Topola czarna.

• Tablica 8 – Wysepka z drewnianą altaną

• Tablica 9 – Aleja kasztanowcowa

• Tablica 10 – Klomb. 

• Tablica 11 – Jesion pensylwański, jesion wyniosły

• Tablica 12 – Aleja lipowa

Projektowany opis tablic ścieżki edukacyjnej znajduje się w załącznikach.
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Ryc. 11. Przykładowe tablice ścieżki edukacyjnej

5.8.2. FITNESS PARK

Kolejnym elementem rekreacji czynnej w parku będzie fit park, czyli miejsce 

z  urządzeniami  do  ćwiczeń  na  świeżym  powietrzu.  Miejsce  to  zaprojektowano  

w  zachodniej  części  parku  w  sąsiedztwie  placu  zabaw dla  dzieci.  W  wyposażeniu 

zaproponowano pięć różnych elementów do ćwiczeń. Urządzenia będą wbudowane  

w istniejącą nawierzchnie trawiastą za pomocą kotew i fundamentu betonowego klasy 

bet.  B20  o  wymiarach  50x50x100cm  (np.  prefabrykat  betonowy).  Montaż  należy 

wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.

Projektuje się pięć urządzeń do ćwiczeń:

1. Odwodziciel – ćwiczenia na górne partie mięśniowe, poprawa rozwoju mięśni 

klatki  piersiowej, obręczy barkowej i  górnych kończyn, np. urządzenie 7517 

firmy Buglo lub równoważne,

2. Prasa  nożna  do  nóg  –  uaktywnia  pracę  dolnych  kończyn,  wzmacnia  pracę 

układu krążenia, np. urządzenie 7516 firmy Buglo lub równoważne,

3. Drążek  do ćwiczeń mięśni brzucha i ramion - wzmacniają siłę i elastyczność 

górnych kończyn, ramion, klatki piersiowej, brzucha, mięśni pleców i stawów 
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ramieniowych,  usprawniają  koordynację  ruchów,  np.  urządzenie  7507 firmy 

Buglo lub równoważne,

4. Stepper – wzmacnia mięśnie kończyn dolnych i górnych oraz mięśnie brzucha 

i pośladków, np. urządzenie 7506 firmy Buglo lub równoważne,

5. Urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha i drążek do podciągania - wzmacnia 

mięśnie  ramion,  pleców  i  brzucha,  np.  urządzenie  7514  firmy  Buglo  lub 

równoważne.
  

 

Ryc. 12. Pięć projektowanych urządzeń do ćwiczeń

5.8.3. GRA W BOULE

W pobliżu projektowanej alejki przewiduje się wykonanie toru boiska do gry 

w boule o wymiarach 4x15 m. Nawierzchnia pod boisko składa się z (od dołu): 5 cm 

warstwa wyrównująca piasku wiślanego, 15 cm piasku gruboziarnistego, geowłókniny 

200g/mm2,  5  cm  tłucznia  granitowego  strzegomskiego  Ø0-6mm  (zgodnie  

z zaleceniami producenta). Banda otaczająca boisko będzie wykonana z rzędu kostki 

granitowej  10cm  na  podbudowie  betonowej  B15  o  wymiarach  25x25  cm.  Boisko 
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należy wytyczyć i starannie zniwelować. Należy wykonać korytowanie na głębokość 35 

cm.  Wszystkie  warstwy  należy  mechanicznie  zagęścić  do  docelowej  grubości  i 

dokładnie wyrównać.

W wyposażeniu znajdować się będą także niezbędne akcesoria do gry: 6 kul 

metalowych, 1 kula plastikowa lub drewniana oraz tablica informacyjna z zasadami 

gry.

Przed pierwsza gra należy odczekać tydzień i przelać wodą, aby warstwy się 

związały. Po skończonej grze teren należy wyrównać, a raz na rok/pół roku należy 

dosypywać świeżego tłucznia (warstwa ok. 2cm) i  zagęścić. W razie potrzeby należy 

usuwać chwasty.

Rysunek i przekrój boiska znajduje się w załączniku – Rys.11.

Ryc. 13. Kule do gry w boule.

5.9. NASADZENIA DRZEW, KRZEWÓW I INNYCH ROŚLIN

Park posiada częściowe nasadzenia krzewów ozdobnych, jednakże ze względu 

na  występowanie  znacznego  posuszu  oraz  w  celu  poprawy  walorów  estetycznych 

proponuje się nasadzenia uzupełniające oraz nowe. Głównym kryterium doboru roślin, 

poza ich funkcją estetyczną wynikającą z walorów takich jak oryginalny pokrój, barwa 

liści,  pędów czy owoców,  były  wymagania  siedliskowe  poszczególnych  gatunków,  

a zatem ich zdolność do przetrwania w specyficznych warunkach jakie panują na tym 

obszarze (zacienienie, okresowo podmokłe gleby) oraz relatywna łatwość pielęgnacji.
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By  nadać  reprezentacyjny  charakter  już  przy  samym  wejściu  do  parku 

projektuje się nasadzenia roślin cebulowych kwitnących wiosną, wczesnym latem oraz 

jesienią.  

Ponadto  należy  uzupełnić  drzewostan  w  alei  grabowej  i  alei  brzozowej 

egzemplarzami z takiej samej grupy rodzajowej. Zaprojektowano także kilka roślin 

występujących w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin:

• wilczomlecz pstry

• wielosił błękitny

• goździk siny

• pragnia syberyjska

Mapa z rozstawą i wymiarowaniem roślin znajduje się w załącznikach – Rys.4.

5.9.1. WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH

Tabela 2. Wykaz roślin projektowanych

L.p. Nazwa rośliny Wielkość
[szer/wys.]

Rozstawa
[szt/m2] Ilość

 Drzewa liściaste    

1 Dąb szypułkowy 'Fastigiata'
Quercus robur

obw. 8-10cm
wys. min. 250-

300 cm
 9

2 Grab pospolity 'Fastigiata'
Carpinus betulus

obw. 6-8 cm
wys. pnia 180-

200 cm
 20

3 Wierzba płacząca 'Chrysocoma'
Sali sepulcralis 'Chrysocoma'

obw. 6-8 cm
wys. pnia 180-

200 cm
 6

4 Brzoza brodawkowata
Betula pendula

obw. 12-14cm
wys. min. 250-

300 cm
8

    razem 43
 Krzewy liściaste i iglaste   

5 Bukszpan wieczniezielony
Buxus sempervirens 20-30cm 15 293

6 Bukszpan wieczniezielony
Buxus sempervirens 'Surfruticosa' 20-30cm 15 1 161

7 Cis pośredni 'Hicksii'
Taxus x media 30-40cm 5 5

8 Cis pośredni 'Repandens'
Taxus x media 20-30cm  3 456
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L.p. Nazwa rośliny Wielkość
[szer/wys.]

Rozstawa
[szt/m2] Ilość

9 Dereń biały 'Sibirica'
Cornus alba 20-30cm 2 480

10 Forsycja pośrednia
Forsythia x intermedia 20-30cm 2 256

11 Jałowiec chiński 'Plumosa'
Juniperus chinensis 30-40cm 3 270

12 Jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Glauca'
Juniperus x pfitzeriana 30-40cm 3 90

13 Mahonia pospolita
Mahonia aquifolium 30-40cm 4 848

14 Tawuła szara 'Grefsheim'
Spirea xcinerea 20-30cm 3 324

15 Tawuła japońska 'Anthony Waterer'
Spirea japonica 20-30cm 5 755

16 Tawuła van Houtte'a
Spirea vanhoutti 20-30cm 3 305

razem 5 243
Byliny i rośliny okrywowe

17 Bergenia sercowata
Bergenia cordifolia 20-30cm 6 4 308

18 Bodziszek czerwony
Geranium sanguineum 10-15cm 6 1 182

19 Fiołek wonny
Viola odorata 10-15cm 6 1 308

20 Goździk siny
Dianthus gratianopolitanus 10-15cm 6 450

21 Konwalia majowa
Convalaria majalis 10-15cm 6 1 536

22 Parzydło leśne
Aruncus dioicus 20-30cm 6 810

23 Pióropusznik strusi
Matteuccica struthiopteris 20-30cm 6 636

24 Podagrycznik pospolity
Aegopodium podagraria 10-15cm 6 540

25 Pragnia syberyjska
Waldsteinia geoides 10-15cm 6 720

26 Serduszka okazała
Dicentra spectabilis 20-30cm 6 1 242

27 Wielosił błękitny
Polemonium caeruleum 20-30cm 6 480

28 Wilczomlecz pstry
Euphorbia epithymoides 20-30cm 6 960

29 Zawilec gajowy
Anemone nemorosa 10-15cm 6 1 680

30 Barwinek pospolity
Vinca minor 10-15cm 6 2 910

31 Bluszcz pospolity
Hedera helix 10-15cm 9 5 520

32 Runianka japońska
Pahysandra terminalis 10-15cm 6 990

razem 25 272
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L.p. Nazwa rośliny Wielkość
[szer/wys.]

Rozstawa
[szt/m2] Ilość

Rośliny cebulowe
33 Rośliny cebulowe 80 20 560

razem 20 560
 

 Razem sztuk: 
 

51 118

5.9.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁY ROŚLINNEGO (WYTYCZNE 

DO ST)

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,

- bryła korzeniowa drzewa, powinna być uformowana i nie uszkodzona oraz mieć 

średnicę min. 0,5-0,6 m,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie 

formujące,

- pędy  szkieletowe  korony  drzewa  powinny  być  równomiernie  rozmieszczone  

i występować w ilości min. 5 szt.,

- drzewa powinny mieć wysokość i obwód podane w tabeli powyżej,

- krzewy powinny mieć min. 4 pędy.

Wady niedopuszczalne:
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- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Rośliny  powinny  być  dostarczone  w  skrzynkach  lub  doniczkach.  Rośliny  

w postaci  rozsady  powinny być  wyjęte  z  ziemi  na  okres  możliwie  jak  najkrótszy, 

najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być 

ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wszystkie  rośliny,  przeznaczone  do  posadzenia  na opracowywanym terenie 

zieleni, muszą być przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.9.3. ZALECENIA WYKONAWCZE I PIELĘGNACYJNE

Młode, świeżo posadzone rośliny wymagają regularnego podlewania tak, aby 

wokół ich korzeni przesiąkła wodą.

Wszystkie  rośliny  po  przyjęciu  się  i  zaaklimatyzowaniu  należy  nawozić  

w  ilości  zależnej  od  wielkości  i  rodzaju  roślin.  Nawożenie  azotowe  (np.  saletra 

amonowa, azofoska) stosujemy do końca lipca, natomiast jesienią należy stosować 

nawozy wieloskładnikowe o zmniejszonej ilości azotu ( np. polifoska). Można również 

zastosować  nawóz  o  działaniu  długoterminowym  (np.  osmocote  plus).  Nawozy 

mineralne rozsypuje się wokół krzewu (drzewa) w odległości  kilku centymetrów od 

jego nasady. W miarę mineralizacji ściółki należy ją uzupełniać według potrzeb tak, 

aby grubość warstwy wynosiła 5-7cm.  

SADZENIE DRZEW

Pod nasadzenia drzew należy wykonać dół o średnicy 0,7m i głębokości 0,7m 

oraz zaprawić go w całości ziemią urodzajną. 

                                                                           45



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy

W  celu  zabezpieczenia  posadzonych  drzew  przed  wyłamaniem  należy  je 

opalikować.  Aby  zapewnić  odpowiednią  wytrzymałość  i  stabilność  tego  rodzaju 

konstrukcji,  zabezpieczenie  takie  należy  wykonać  z  trzech  palików  drewnianych,  

o średnicy 70mm i długości 2,5m, połączonych ryglami pod koroną oraz elastycznej 

taśmy mocującej o szerokości 30-50 mm.

Wokół  posadzonego  i  opalikowanego  drzewa  należy  wykonać  tzw.  misę  

o  średnicy  0,8  m  z  wyraźnie  uformowanymi  brzegami.  Wnętrze  misy  należy 

wyściółkować  6-8  cm  warstwą  przekompostowanych  zrębków  lub  kory  z  drzew 

iglastych. 

SADZENIE KRZEWÓW

Pod nasadzenia krzewów należy wykonać dół o średnicy 0,3 m i głębokości 

0,3m dla krzewów liściastych,  dół o średnicy 0,5  m i głębokości 0,5  m dla krzewów 

iglastych  oraz  zaprawić  go  w  całości  ziemią  urodzajną.  W  przypadku  krzewów 

sadzonych  gęściej  (bukszpan)  należy  je  sadzić  na  wcześniej  nawiezionej  30cm 

warstwie ziemi urodzajnej.

Podczas sadzenia krzewów należy szczególną uwagę zwrócić na to, by górna 

powierzchnia bryły korzeniowej znajdowała się na takim samym poziomie jak podczas 

uprawy kontenerowej. 

Obszar  obsadzony  krzewami  powinien  być  zaniżony  względem nawierzchni 

brukowanych  o  8  cm,  a  następnie  wyściółkowany  6-8  cm  warstwą 

przekompostowanych zrębków lub kory z drzew iglastych. 

P  IELĘGNACJA OGÓLNA  
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a) odchwaszczanie

Jest  to  bardzo  ważny  zabieg  pielęgnacyjny,  niezbędny  dla  prawidłowego 

funkcjonowania  posadzonych  roślin.  Zabieg  powinien  być  przeprowadzany  

w zależności od potrzeb, najlepiej ok. 6 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego.

b) podlewanie

Podlewanie  roślin  zapewnia  prawidłowy  ich  wzrost.  Dawki  wody  mogą  być 

niewielkie, lecz często stosowane.

c) formowanie żywopłotów

Krzewy  przeznaczone  na  formowane  żywopłoty  (bukszpan  wieczniezielony, 

mahonia  pospolita)  należy  poddawać  systematycznemu  formowaniu  (dwa  razy  

w  roku),  które  zapewni  otrzymanie  zwartego  pokroju  roślin  i  pożądanej  formy. 

Docelowa wysokość żywopłotów wynosi:

- dla bukszpanu wieczniezielonego – 0,6-0,8m;

- dla mahonii pospolitej – 0,5-0,6m.

Formowanie  bukszpanu  przeprowadzamy  w  maju  lub  czerwcu,  następnie 

powtarzamy cięcie w sierpniu lub wrześniu. Cięcia wykonujemy nożycami, ewentualnie 

sekatorem.

d) nawożenie

Nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych. Rośliny wymagają 

nawożenia w ilości około 1-2kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok.

Roślin nie należy nawozić podczas sadzenia. Rośliny sadzone jesienią powinny 

być  nawożone wiosną,  po zauważeniu  pierwszych oznak wzrostu.  Rośliny  sadzone 

wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu po dwóch miesiącach od posadzenia 

po przyjęciu się. W pierwszym roku po posadzeniu należy nawozić rośliny stosując 

połowę  zalecanej  dawki  nawozu.  Każdej  następnej  wiosny  należy  stosować  pełne 

nawożenie,  używając  nawozu  mineralnego  wieloskładnikowego.  Takie  nawożenie 

należy  regularnie  powtarzać  2-3  razy  od  maja  do  lipca  w  dawce  podanej  na 

opakowaniu.  Można  zamiennie  zastosować  nawóz  o  przedłużonym działaniu,  który 

stosuje się tylko raz w sezonie na wiosnę. Po każdym zastosowaniu nawozów rośliny 

należy podlać.
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e) odmładzanie krzewów

Co kilka lat (5-7), zwłaszcza, gdy krzewy nie były regularnie prześwietlane  

i  przycinane,  zalecane  jest  cięcie  odmładzające.  Odmładzanie  krzewów  z  grupy 

krzewów  później  kwitnących  przeprowadza  się  zwykle  w  dwóch  etapach.  

Na przedwiośniu odpiłowuje się jak najniżej przy ziemi wszystkie pędy bardzo stare 

(powyżej  5  lat)  i  pędy  słabe,  natomiast  po  przekwitnieniu  krzewów,  przycina  się 

wszystkie  pozostałe  pędy na wysokości  około  30 cm od ziemi.  Wysokim i  starym 

krzewom o grubych gałęziach pozostawia się dłuższe ich części - do 50 cm.  Jeżeli 

rezygnujemy  z  obfitego  kwitnienia  w  roku  odmładzania,  to  możemy  zabieg 

przeprowadzić jednorazowo na przedwiośniu.

Odmładzanie  dawno  nie  ciętych,  zaniedbanych  krzewów  z  grupy  krzewów 

wcześnie  kwitnących  przeprowadza  się  na  przedwiośniu,  przycinając  pozostawione 

pędy w odległości 15-20 cm od ziemi.

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE

Brzoza brodawkowata – drzewa te mają luźną owalną koronę,  delikatne 

przewisające  gałązki,  jasnozielone  ulistnienie  oraz  białą  korę.  Na  ogół  nie  jest 

niezbędne korygowanie ich pokroju. W razie konieczności  należy wykonywać cięcia 

sanitarne usuwające pędy uszkodzone lub chore, bądź też korygujące usuwające pędy 

deformujące pokrój drzewa.

Dąb  szypułkowy  'Fastigiata' –  drzewo  o  zwartej,  kolumnowej  koronie  

i  charakterystycznych  wyprostowanych  gałęziach  przylegających  do  pnia.  W  razie 

konieczności  należy  wykonywać  cięcia  sanitarne  usuwające  pędy  uszkodzone  lub 

chore, bądź też korygujące usuwające pędy deformujące pokrój drzewa.

Grab pospolity ‘Fastigiata’ – drzewa te mają naturalnie kolumnową formę 

i na ogół nie jest niezbędne korygowanie ich pokroju. W razie konieczności  należy 

wykonywać cięcia sanitarne usuwające pędy uszkodzone lub chore.

Wierzba  płacząca  'Chrysocoma' –  drzewo  o  rozłożystym  pokroju  

i długimi zwisającymi pędami. W razie konieczności należy wykonywać cięcia sanitarne 

usuwające pędy uszkodzone lub chore.
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Barwinek pospolity –  bardzo odporna zimozielona krzewinka zadarniająca 

podłoże,  o  niewielkich  wymaganiach.  Kwitnie  czysto  niebieskimi  kwiatami  w  V  

i  powtórnie  w  VIII.  Nie  wymaga  szczególnych  zabiegów  pielęgnacyjnych,  prócz 

odchwaszczania oraz ewentualnie usuwania obumarłych pędów.

Bergenia sercowata –  odporna zimozielona bylina  o  efektownych dużych 

skórzastych  liściach  o  barwie  ciemnej  zieleni.  Nie  wymaga szczególnych  zabiegów 

pielęgnacyjnych,  prócz  odchwaszczania  oraz  ewentualnie  usuwania  obumarłych 

pędów.

Bluszcz pospolity – dekoracyjne zimozielone pnącze i równocześnie roślina 

okrywowa, o ładnych ciemnozielonych liściach. Przewidziane dla rośliny stanowisko to 

kwadratowy placyk wokół pnia dużego klona. Bluszcz nie wymaga skomplikowanych 

zabiegów, oprócz niezbędnych cięć sanitarnych.

Bodziszek  czerwony –  bylina  o  karminowoczerwonych  kwiatach.  Nie 

wymaga specjalnej pielęgnacji, prócz odchwaszczania i usuwania obumarłych pędów.

Bukszpan  wieczniezielony  –  bardzo  odporna  zimozielona  roślina  

o  niewielkich  wymaganiach.  Doskonale  znosi  cięcie,  z  tego też  powodu doskonale 

nadaje  się  na  formowane  żywopłoty.  W  lutym  –  marcu  wykonujemy  cięcie 

przywracające formę, skracając zbyt długie gałązki nad młodymi pędami bocznymi  

i usuwamy gałązki martwe.

Cis pośredni ‘Hicksii’ – cis jako jedna z nielicznych roślin iglastych tolerująca 

strzyżenie,  doskonale  nadaje  się  do  formowania,  dlatego  przewidziana  jest  jako 

materiał  roślinny  na  żywopłoty  przy  placu  przed  pomnikiem  oraz  przy  kapliczce. 

Odmiana ta  jest  rośliną  bardzo odporną,  cienioznośną,  lecz  nie  toleruje  kwaśnego 

odczynu podłoża; posiada wyprostowany kolumnowy pokrój i stosunkowo jaskrawe, 

jak na cisa  igły,  o  jasnozielonych młodych przyrostach.  Cięcia formujące żywopłot 

należy przeprowadzać min. raz w roku (wiosną).

Dereń biały – wysoki krzew o ozdobnych liściach w kolorze zielonym i  bardzo 

dekoracyjnych  czerwonych  pędach,  co  czyni  tą  roślinę  atrakcyjną  przez  cały  rok. 

Roślina  wymaga  radykalnych  cięć  w  pierwszych  trzech  latach  (w  marcu)  w  celu 

uzyskania właściwego rozkrzewienia. W późniejszym okresie należy usuwać najstarsze 

pędy oraz skracać pędy młodsze dla uzyskania najatrakcyjniejszego pokroju krzewu.

Fiołek wonny – półzimozielona bylina o pachnących fioletowych kwiatach. Nie 

wymaga specjalnej pielęgnacji, prócz odchwaszczania i usuwania obumarłych pędów.
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Forsycja  pośrednia –  gęsty  i  szeroko  rozwinięty  krzew  o  pędach 

wyprostowanych  i  częściowo  zwisających.  Nie  wymaga  specjalnych  zabiegów 

pielęgnacyjnych. Zaleca się cięcie krzewów po kwitnieniu o około 2/3 długości,  by 

roślina obficiej kwitła. Co 3-4 lata należy silnie prześwietlić krzew.

Konwalia majowa – bylina o intensywnie pachnących kwiatach w Kororach 

białych lub lekko różowych. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji, prócz odchwaszczania 

i usuwania obumarłych pędów.

Mahonia  pospolita –  dekoracyjna  zimozielona  roślina  o  dekoracyjnych 

liściach,  kwiatach  i  owocach.  Regularne  cięcie  jest  niezbędne  dla  utrzymania 

atrakcyjnego  pokroju  rośliny,  korzystnie  prezentuje  się  w  postaci  niewysokich 

żywopłotów. W celu zagęszczenia krzewów wiosną przycinać czubki wzrostu.

Parzydło  leśne –  okazała  bylina  o  drobnych  kremowych  kwiatach  

z  przewieszającymi  się  wierzchołkami.  Nie  wymaga  specjalnej  pielęgnacji,  prócz 

odchwaszczania i usuwania obumarłych pędów.

Pióropusznik strusi – gatunek paproci wieloletniej o podwójnie pierzastych 

przewieszających  się  liściach.  Nie  wymaga  specjalnej  pielęgnacji,  prócz 

odchwaszczania i usuwania obumarłych pędów.

Podagrycznik pospolity – ekspansywna rozłogowa bylina. W sezonie należy 

usuwać niewybarwione, jednolicie zielone fragment liści oraz odchwaścić. Wiosną lub 

jesienią należy usuwać zbrązowiałe pozostałości pędów nadziemnych.

Pragania  syberyjska –  zimozielona  bylina  okrywowa,  o  ciemnozielonych 

połyskliwych  liściach  i  dość  dużych  żółtych  kwiatach.  Nie  wymaga  specjalnej 

pielęgnacji, prócz odchwaszczania i usuwania obumarłych pędów.

Runianka japońska – odporna zimozielona krzewinka zadarniająca podłoże, 

o  zielonych  mięsistych  liściach  i  niewielkich  wymaganiach. Kwiaty  drobne  białe, 

pojawiają  się  w maju.  Nie  wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych,  prócz 

odchwaszczania oraz ewentualnie usuwania obumarłych pędów.

Serduszka  okazała –  okazała  bylina  o  zaczerwienionych  pędach  

z  przewieszającymi  się  biało  różowymi  kwiatami  w  kształcie  serca.  Nie  wymaga 

specjalnej pielęgnacji, prócz odchwaszczania i usuwania obumarłych pędów.

Tawuła  japońska  ‘Anthony  Waterer’  –  niewysoki  krzew,  nadzwyczaj 

odporny na niekorzystne czynniki, o zielonych liściach i obfitym kwitnieniu w kolorze 

ciemnoróżowym.  W  celu  utrzymania  atrakcyjnego  zagęszczenia,  krzewy  należy 
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przycinać min. 2 razy w ciągu sezonu: wczesną wiosną (w marcu) – cięcie intensywne 

oraz po kwitnieniu (lipiec/sierpień) – cięcie korygujące do wysokości 0,5-0,6 m.

Tawuła  szara  –  Krzew o  malowniczo  przewieszających  się  pędach.  Liście 

matowo  zielone,  jesienią  żółte.  Kwiaty  śnieżnobiałe  (IV),  całkowicie  pokrywające 

zeszłoroczne  pędy  przed  rozwojem  liści.  Krzew  tniemy  dopiero  po  kwitnieniu, 

skracając przekwitłe pędy nad niżej położonymi pędami bocznymi, skierowanymi na 

zewnątrz krzewu. Nie należy skracać nowych pędów wyrosłych wiosną u podstawy 

krzewu.

Tawuła van Houtte’a – średniej wysokości krzew, odporny na niekorzystne 

czynniki, o ładnej zielonej barwie liści oraz niezwykle efektownym i obfitym kwitnieniu 

w kolorze białym. W celu utrzymania atrakcyjnego zagęszczenia i  pokroju, krzewy 

należy przycinać do wysokości 1,0-1,5 m.

Zawilec  gajowy –  rodzima  bylina,  zamyka  białe  kwiaty  w  pochmurnej 

pogodzie i w nocy. Bylinę należy odchwaszczać i usuwać obumarłe pędy.

W  celu  ochronienia  kasztanowców  przed  owadami  (szrotówek 

kasztanowiaczek) należy zastosować nieinwazyjne opaski lepowe zakładane na pień 

drzewa. Opaskę o szerokości 30 cm należy założyć na kasztanowce pospolite (białe) 

Aesculus  hippocastanum głównie  znajdujące  się  w  alei  kasztanowcowej  -  32  szt. 

Opaska (pułapka lepowa) jest pokryta nieschnącym klejem, feromonem, do którego 

przylepiają się owady.

5.10. TRAWNIKI

Projektuje się wysianie trawy na powierzchni ok. 0,5 ha. Głównym miejscem 

nowej nawierzchni trawiastej będzie miejsce w kształcie koła, wytyczone przez układ 

ścieżek (duże rondo), zlokalizowane w centralnej części parku. 

Trawnik powinien być wykonany z przestrzeganiem zasad agrotechniki  przy 

uprawie mechanicznej i ręcznej.

Przed przystąpieniem do właściwych robót konieczne jest usunięcie obecnie 

istniejących kęp darniny oraz innych szczątków organicznych, typu korzenie i odrosty 

drzew lub krzewów. Glebę przygotowywaną pod trawnik, a zawierającą małe ilości 

próchnicy należy wzbogacić przez dodanie kompostu korowego, torfowego lub podłoża 

torfowego (średnio 6-12 kg na 1 m2 powierzchni). Gleba powinna być przepuszczalna, 
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stąd na glebach gliniastych dodaje się piasku tak, aby stanowił  on nawet 60-70% 

podłoża.  Gleby uprawne utrzymywane  w kulturze  mają  na ogół  dostateczne  ilości 

podstawowych składników pokarmowych. Ważne jest, aby odczyn gleby pod trawnik 

wynosił 5,6-6,5 pH, czyli był lekko kwaśny. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, glebę pod 

trawnik  można  zakwasić  przez  dodanie  torfu  wysokiego  (sfagnowego),  a  odczyn 

można podnieść stosując wapno.

Przed  założeniem  trawnika  ważne  jest  całkowite  zniszczenie  chwastów. 

Dokonać można tego ręcznie, przez dokładne usuwanie chwastów za pomocą wideł 

amerykańskich, a następnie ich spalenie. Prostszym, aczkolwiek mniej ekologicznym 

sposobem  jest  zastosowanie  środka  chemicznego,  np.  Roundup.  Pamiętać  należy 

jednak, że po terminie zastosowania powyższego preparatu na powierzchni nie wolno 

sadzić roślin ani siać nasion traw przez okres co najmniej 4-6 tygodni.
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Przed  siewem  powierzchnia  gleby  powinna  być  wyrównana  i  pozbawiona 

zanieczyszczeń stałych (kamieni, gruzu, szkła i drutu). Gleba powinna być wilgotna  

i bardzo mocno zwałowana (zagęszczona). Wałowanie wykonuje się średnio ciężkim 

wałem  siatkowym,  o  ciężarze  około  70-100  kg,  który  oprócz  dobrego  ugniatania 

gleby, dodatkowo rozkrusza bryły i wyrównuje powierzchnię gleby.

Najczęściej  nasiona  traw  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  

z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony skład 

gatunkowy,  klasę,  numer  normy  wg  której  została  wyprodukowana,  zdolność 

kiełkowania.

Ilość nasion do wysiewu wynosi średnio 4 kg/ar. Nasiona traw najlepiej siać 

rzutowo, ruchem łukowym na odległość 1-2 m, przy bezwietrznej pogodzie, stosując 

siew  w  dwóch  kierunkach:  połowę  dawki  nasion  w  jednym  kierunku,  a  drugą 

prostopadle do kierunku pierwszego. Najbardziej sprzyjającym terminem zakładaniu 

trawników jest wiosna do końca maja lub druga połowa sierpnia do połowy września. 

W tym okresie  znacznie  częściej  i  dłużej  panują  warunki  sprzyjające  kiełkowaniu 

nasion. Po siewie zaleca się ponowne zwałowanie powierzchni, np. wałem kolczatką, 

który wciska nasiona traw płytko pod ziemię, zabezpieczając je przed wymywaniem 

przez deszcz i wyjadaniem przez ptaki.

A. Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po założeniu

Po  osiągnięciu  przez  trawę  wysokości  około  10  cm  powierzchnię  trawnika 

należy  zwałować.  Pozwoli  to  na  połamanie  źdźbeł,  co  przyczyni  się  do  lepszego 

krzewienia się trawy i usunie niewielkie nierówności na trawniku. Po kilku / kilkunastu 

dniach  od  terminu  wałowania  trawnik  należy  skosić,  przyjmując  zasadę  skracania 

źdźbeł  traw  o  1/3  ich  długości.  Chwasty  pojawiające  się  na  trawniku  należy 

systematycznie  usuwać.  Stosowanie  środków  chwastobójczych  (Starane,  Bofix) 

dopuszczalne  jest  dopiero  po  upływie,  co  najmniej  pół  roku  od  terminu założenia 

trawnika. Dobrze utrzymywany trawnik powinien być koszony, co najmniej co 7-10 

dni, przy czym nie należy zapomnieć o nawadnianiu. Najlepszą porą deszczowania są 

godziny poranne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia się rzadziej, ale obfitszymi 

dawkami, tzn. tak, aby grunt był przesiąknięty przynajmniej na głębokość 10 cm.

B. Pielęgnacja trawników w latach następnych

Usuwanie resztek pozimowych
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Zwykle  tzw.  resztki  pozimowe na  trawniku  zauważalne  są  bardzo  dobrze  

po  stopnieniu  okrywy  śnieżnej  w  postaci  zanieczyszczeń  i  resztek  niedokładnie 

wygrabionych jesienią liści. W marcu każdego roku, jeżeli tylko pozwala na to pogoda, 

należy zebrać  grabiami wszystkie  nieczystości.  Grabienie  trawników przeprowadzać 

należy  z  ostrożnością,  aby  nie  uszkodzić  wrażliwej  po  zimie  darni,  jednakże 

zdecydowanie i starannie.

Kretowiska

Także  wczesną  wiosną  należy  usunąć  kretowiska  powstałe  jesienią  

i  ewentualnie  w ciągu zimowych odwilży.  Po udeptaniu nadmiaru ziemi,  jej  reszta 

powinna  być  usunięta  poza  obręb  darni  lub  równomiernie  rozgrabiona.  Konieczne 

mogą okazać się wówczas dosiewki.

Wałowanie

Bezpośrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika należy przystąpić do jego 

wałowania  wałem  o  ciężarze  200kg  a  nawet  300kg.  Wałowanie  w  okresie 

wczesnowiosennym jest szczególnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie której miały 

miejsce  częste  okresy  zamarzania  i  odmarzania  gruntu.  Sekwencje  mrozu  

i odwilży sprzyjają unoszeniu się traw nad powierzchnię gleby. Wałowanie trawnika 

powoduje  ponowne  dociśnięcie  kęp  do  powierzchni  podłoża  i  zarazem  w  wyniku 

połamania źdźbeł trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawników
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Po  wygrabieniu  trawników  niejednokrotnie  mogą  pojawić  się  niewielkie 

wysuszone  i  pożółknięte  plamy  na  darni.  Po  dokładnej  ocenie  okazuje  się,  

że powierzchnie te w miarę upływu czasu schną jeszcze bardziej - powstają lokalne 

wypady darni na trawniku. Przyczyną tego faktu są nierówności (zagłębienia terenu) 

i  zalegający  bezpośrednio  na  powierzchni  gleby  filc,  czyli  niezmineralizowana, 

wysuszona  i  nieprzepuszczalna  warstwa  źdźbeł,  niewygrabionych  dokładnie  po 

kolejnych koszeniach trawnika.  W takim przypadku na przełomie marca i  kwietnia 

należy  dokładnie  wygrabić  wysuszone  powierzchnie  z  martwej  darni.  Miejsca 

zagłębione względem trawnika należy uzupełnić  żyznym podłożem, silnie  udeptać  

i  wyrównać.  Tak przygotowane miejsca obsiewa się  mieszanką traw gazonowych  

o  składzie  gatunkowym  zbliżonym  do  uprzednio  zastosowanego.  Po  siewie 

powierzchnie  pokrywa  się  1  cm  warstwą  podłoża  i  lekko  ubija.  Zapobiega  to 

wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki.

W  ten  sposób  podsiewane  powierzchnie  nie  będą  różniły  się  od  innych  

już w drugiej połowie wegetacji pierwszego roku.

Nawożenie trawników

W  pierwszym  okresie  wegetacji  (wczesną  wiosną)  najistotniejsze  jest 

nawożenie azotowe. Azot odgrywa podstawową rolę w nawożeniu trawników: wpływa 

na intensywność krzewienia traw (zwartość darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu 

i nadaje żywo zielony kolor całej darni. Zastosowanie nawożenia azotowego wczesną 

wiosną ma na celu pobudzenie traw do wzrostu. Stosuje się zwykle dawki niewielkie 

w  ilości  około  0,5  kg  saletry  amonowej  na  1  ar  powierzchni,  bezpośrednio  po 

wygrabianiu  trawników  wiosną,  ewentualnie  po  pierwszym  koszeniu.  Taka  dawka 

sprzyja przyspieszeniu wegetacji trawnika i pobudza go do wzrostu już po 5-7 dniach 

od siewu nawozu. Bardzo ważna jest dokładność wysiewu saletry amonowej, gdyż jest 

to  nawóz  silnie  i  szybko  działający.  Nadmierne  jego  nagromadzenie  w  niektórych 

miejscach może być przyczyną zniszczenia darni, której powrót do normalnego stanu

i wyglądu wymagać będzie kilkumiesięcznej uprawy.

Koszenie trawników

Pierwsze  wiosenne  koszenie  trawników  przypada,  zależnie  od  przebiegu 

warunków atmosferycznych, na przełomie kwietnia i  maja. Zwykle w tym terminie 

trawy  osiągają  wysokość  8-10cm  i  wykonujemy  cięcie.  Należy  pamiętać,  

że  nadchodzące,  często  upalne,  dni  w  maju  powodować  mogą intensywny wzrost 
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roślin i ich zakwitnięcie, co zawsze powoduje (pomimo dalszego regularnego koszenia) 

utratę  wartości  dekoracyjnych  trawnika.  Cięcie  trawnika należy  dokonywać  bardzo 

regularnie, w odstępach około 7-10 - dniowych i nawet przy zastosowaniu zbiornika 

zbierającego  skoszone  źdźbła  -  trawnik  należy  wygrabiać,  co  najmniej  co  drugie 

koszenie (zapobiega to powstawaniu filcu na trawniku).
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 

243  z  późn.  zm.)  na  projektancie  spoczywa  obowiązek  sporządzenia  informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  której  zakres  określa  §  2, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów

Przedmiotem opracowania jest Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego  

w Łęczycy, Gmina Miejska Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Zakres opracowania obejmuje:

• Racjonalna gospodarka istniejącym drzewostanem,

• Modernizacja cieku wodnego wraz z odbudową zastawki,

• Modernizacja układu komunikacyjnego i wytyczenie nowej alejki wzdłuż cieku,

• Przeprowadzenie remontu/modernizacji altany, mostków, ławek,

• Odbudowa wiaty,

• Budowa stalowej bramy,

• Wyeksponowanie  drzew  najcenniejszych,  wzbogacenie  gatunkowe 

drzewostanu  parkowego  pojedynczymi  nasadzeniami  drzew  i  krzewów 

ozdobnych, roślin cebulowych i innych,

• Wykonanie nieinwazyjnych zabiegów zwalczających szkodniki (opaski lepowe),

• Utworzenie ścieżki edukacyjnej,

• Budowa miejsc rekreacji i odpoczynku dla dzieci i osób starszych: fit parku, 

boiska do gry w boule.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane:

− drewniana altana,

− trzy drewniane mostki na konstrukcji stalowej,
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− wiata o betonowych słupach,

− budynek (stary domek ogrodnika, szklarnia),

− ogrodzenie (metalowe elementy na ławie betonowej),

− obiekty małej architektury: kamień pomnikowy, lampy oświetlenia parkowego, 

ławki i kosze na śmieci.

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie  przewiduje  się  elementów  zagospodarowania  terenu  stwarzającego 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  podczas  realizacji  robót 

budowlanych

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia związane z osunięciem się 

skarp kanału o głębokości 1,0-3,5 m dla potrzeb odmulania, umocnienia skarp oraz 

wykonania  urządzenia  wodnego.  Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  sprzętem 

mechanicznym miejsce tych robót należy oznakować zakazem poruszania się.

W czasie realizacji inwestycji należy:

Przestrzegać zasad i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających  

z  ogólnych  przepisów,  w  szczególności  z  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  

z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak również Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).

Niedopuszczalne jest:

• obsługiwanie  maszyn  roboczych  bez  urządzeń  zabezpieczających  lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;
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• wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych będących w ruchu;

• brak  zapewnienia  środków  bezpieczeństwa  przewidzianych  w  dokumentacji 

techniczno-ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu 

wykopów, prac niwelacyjnych oraz rozbiórkowych.

Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni:

• być przeszkoleni z przepisów bhp,

• posiadać odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

• być wyposażeni w odpowiednią odzież ochrony własnej,

• posiadać odpowiedni sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonywania wszelkich prac 

budowlanych posiadające atesty.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie, kierownik 

budowy  powinien  każdorazowo  przeprowadzić  ustne  szkolenie  wszystkich 

pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie 

ostrożności  przy  wykonywaniu  robót  w pobliżu  urządzeń i  obiektów stwarzających 

szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. 

Zgodnie  z  art.  21a ust.  1  ustawy Prawo budowlane,  kierownik  budowy jest 

obowiązany sporządzić  przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i  ochrony 

zdrowia  uwzględniając  w/w  zagrożenia  oraz  zagrożenia  jakie  mogą  wyniknąć  

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.
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Przepisy związane:

 

PN-S-02205 Roboty ziemne; Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Roboty ziemne
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-89/H-84023/04 Stal niskostopowa zwykłej jakości.
PN-89/H-84023/05 Stal niskostopowa wyższej jakości
PN-89/H-84023/01 Stal. Wymagania ogólne
PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych
PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714-12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714-15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek.
PN-B-11111            Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny
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7. ZAŁĄCZNIKI

7.1. Dokumenty i uzgodnienia

1. Oświadczenie Projektantów oraz Uprawnienia i Zaświadczenia z Izb Projektantów

2. Wypis z rejestru gruntów

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. Decyzja WUOZ

5. Projektowany opis tablic edukacyjnych
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7.2. Mapy i rysunki

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500

2. Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Mapa zagospodarowania terenu – elementy budowlane w skali 1:500

4. Mapa zagospodarowania  terenu  –  rozstawa  i  wymiarowanie  nasadzeń  roślin  

w skali 1:1000

5. Rzut z góry i przekrój poprzeczny zastawki w skali 1:50

6. Przekroje przez urządzenie wodne w skali 1:50

7. Zbrojenie doku w skali 1:50

8. Zbrojenie skrzydełka w skali 1:50

9. Odwodnienie liniowe w skali 1:10

10. Nawierzchnie na alejach w skali 1:10

11. Nawierzchnie i podbudowy elementów boisk i placów rekreacyjnych

12. Schemat drewnianej wiaty, rzut dachu w skali 1:50

13. Fundamenty pod wiatę i rzut więźby dachowej w skali 1:50

14. Brama wjazdowa w skali 1:50

15. Zatoczki pod ławki i kosze w skali 1:20
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