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  Lublin, 26 lipca 2018 r.

PROJEKTANT:

Mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

nr LBOIA/70/10

SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. arch. Bartosz Żułtak

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

nr 10/ZPOIA/OKK/2011

OŚWIADCZENIE
projektanta i sprawdzającego

Na podstawie  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  budowlane
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako
projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

zlokalizowaną w:  Otwocku przy ul. Pułaskiego, ul. Filipowicza, ul. Andriollego i ul. Poniatowskiego
  
na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1 obręb 139, 

              2/4 obręb 143 - Otwock.    

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych 

w specjalności:   Architektonicznej

   (pieczęć i podpis projektanta)   (pieczęć i podpis sprawdzającego)

Do przedmiotowego projektu  budowlanego została,  zgodnie  z  art.  20  ust.  1  pkt  1b,  sporządzona informacja  dotyczącą
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę  projektowanego  obiektu  budowlanego,  uwzględniana  w  planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 1409 z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U.
z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia . 

   (pieczęć i podpis projektanta)   (pieczęć i podpis sprawdzającego)
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1.1. Dane ogólne dotyczące inwestycjiDane ogólne dotyczące inwestycji

Inwestor: Miasto Otwock

ul. Armii Krajowej 5

04-500 Otwock

Przedsięwzięcie: Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

Lokalizacja: Otwock, ul. Pułaskiego, ul. Filipowicza, ul. Andriollego i ul. Poniatowskiego

  

na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1 obręb 139, 

              2/4  obręb 143 - Otwock. 

2.2. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowania

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią poniższe dokumenty oraz uzgodnienia:

 Umowa  zawarta  pomiędzy  jednostką  projektową  Marta  Derkacz  Garden  Designers

a Inwestorem Miastem Otwock

 Mapa do celów projektowych 

 Uzgodnienia dokumentacji z odpowiednimi jednostkami administracji publicznej

 Wizja lokalna i pomiary własne

 Uzgodnienia z Zamawiającym

 Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiającego oraz Radnych Miasta 

 Wytyczne Konserwatorskie

 Dokumentacje archiwalne parku

 Wytyczne i instrukcje producentów

 Obowiązujące normy,  przepisy budowlane i rozporządzenia

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  terenu  rewitalizacji  parku

miejskiego w Otwocku.  Opracowanie stanowi część projektu budowlanego jednak opracowane

zostało  w  szczegółowości  projektu  wykonawczego,  umożliwiając  na  jego  podstawie  realizację

robót budowlanych.

8 | S t r o n a



Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

Teren objęty opracowaniem stanowią działki nr ewid.  16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, 2/4.

Park położony jest w południowej części miasta. Powierzchnia terenu objęta opracowaniem to ok.

7,5  ha.  Projektowane  zagospodarowanie  terenu  zakłada  szereg  działań  prowadzących  do

ożywienia zdegradowanego i zaniedbanego parku na rzecz lokalnej społeczności, turystów oraz

kuracjuszy. 

4. Rys historyczny

Geneza parku miejskiego sięga roku 1924 r – daty rozpoczęcia prac nad projektem

zagospodarowania  („Otwock  1407  -1967”,  Kazimierski  J.,  1972)  przez  głównego  ogrodnika

Łazienek  Wacława  Tańskiego.  Projekt  przewidywał  budowę  kortów  tenisowych,  muszlę

koncertową, i gmach kasyna, wokół którego miało być ośrodkiem życia towarzyskiego uzdrowiska.

Nie zachował się żaden rysunek projektu, ani żaden dokładny opis pozwalający stwierdzić, w jakiej

części  projekt  został  zrealizowany.  Po  wybudowaniu  neoklasycystycznego  gmachu  Kasyna

wg projektu Leszka Władysława Horodeckiego, władze miejskie przystąpiły do przebudowy parku

wg projektu  Przedsiębiorstwa  Inżynieryjno-Konstrukcyjnego  Ulen  &  Company,  które  było

wykonawcą budynku Kasyna. Mapa miasta Otwocka z 1932 r.  potwierdza, że pewne elementy

tego projektu zostały zrealizowane: lokalizacja głównego wejścia do parku w północnym narożniku

terenu, układ alejek w północno-wschodniej części, lokalizacja w części północno-wschodniej kortu

tenisowego, plac centralny na osi budynku Kasyna z fontanną na planie kwadratu (wybudowaną

w 1932r.), placyk w części zachodniej parku, część układu komunikacyjnego w części zachodniej

parku.  W północnym  narożniku  terenu  opracowania  znajdowało  się  drugie  wejście,

a w południowym narożniku terenu – zaplecze ogrodnicze.

W 1933r.  władze  miasta  przystąpiły  do  renowacji  parku  miejskiego  w  oparciu  o projekt

Stanisława  Życieńskiego-  Zadory.  Przed  Kasynem  od  strony  parku  zaprojektowano  gazony

trawnikowo-kwiatowe z umieszczoną pośrodku fontanną. Założono, że będzie to centralny punkt

spacerowo-wypoczynkowy  uzdrowiska.  W  części  centralnej  placu  znajdował  się  basen

z wodotryskiem  o wym. 18x31m  (z  obrzeżeniem  i  umocnieniem  brzegów  20,5x33,5m);  basen

otaczała  wąska  rabata,  pozostałą  część  placu  wypełniało  sześć  rabat  o  geometrycznych

kształtach,  poprzedzielanych  ciągami  pieszymi.  Całość  założenia  zamykał  półkolisty  placyk

z pomnikiem Marszałka Piłsudskiego pośrodku. Przebudowano także część dróg w krajobrazowej

części  parku,  wprowadzając  aleję  z  drzew liściastych wzdłuż  obwodnicy parku.  Wprowadzono

także nasadzenia drzew liściastych przy budynku Kasyna.  Wiadomo jest,  że na terenie parku

znajdował się plac zabaw, jednak nie wiadomo w której części parku. Alejki były żwirowane miałem

kamiennym. Ławki parkowe były drewniane, na żeliwnych nóżkach, chowane na zimę.
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Układ głównego placu ewoluował by w latach 70-tych stać się placem z basenem i mini

zbiornikami wodnymi wkomponowanymi zamiast kwater roślinnych – plac w parku w tym okresie

spełniał  funkcję  miejskiego  kąpieliska.  Obecnie  funkcjonuje  basen  z fontanną  w  historycznym

obrysie.  Brak  jest  kwater  z  roślinami  i  basenami,  zamiast  nich  istnieją  niewielkie  place  z

trawnikiem, przypadkowo podsadzone iglastymi krzewami.

5. Stan istniejący 

5.1. Lokalizacja

Teren objęty opracowaniem stanowią działki o nr ewid. 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, 2/4.

Działki  położone są w centralnej części miasta Otwocka i  obejmują kwartał  wydzielony ulicami

Pułaskiego, Poniatowskiego, Filipowicza i Andriollego. Obszar objęty opracowaniem stanowi park z

lat 20-tych XX w. oraz pas drogowy w obrębie ul. Pułaskiego. Park położony jest na działkach 16/2,

17/1 i  17/2.  Na działce  o nr  ewid.  16/1  położonej  przy zachodniej  granicy parku znajduje  się

budynek  dawnego  Kasyna,  obecnie  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących.  Działka  o  nr  ewid.  18

graniczy z parkiem od strony południowej, znajduje się na niej skate-park oraz budynki usługowe.

Pozostałe działki tj. 8/1 i 2/4 to teren drogi publicznej ul. Pułaskiego.  
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Przestrzeń parku jest zorganizowana, jednak nie uporządkowana. Układ komunikacyjny wyznacza

kilka alejek prowadzących przez park na plac główny oraz alejka okrążająca park po odwodzie.

Istniejący układ komunikacyjny jest niewystarczający dla potrzeb użytkowników – świadczą o tym,

liczne  przedepty  oraz  skróty  przez  teren.  Nawierzchnie  alejek  stanowi  kruszywo  drogowe;

w większości wymagające wymiany. Alejki są zniszczone i poprzerastane chwastami. 

W centralnej części parku, na południe od budynku dawnego kasyna znajduje się plac główny,

utrzymany w zarysie z lat 70-tych.  Nawierzchnie placu stanowią płyty betonowe. W nawierzchni

wydzielone są niewielkie geometryczne place z rabatami kwiatowymi lub pokryte trawnikiem. Układ

wydaje się chaotyczny, zmieniany na przestrzeni lat bez konsekwencji zrealizowania wizji jednego

uporządkowanego układu. Nawierzchnie są zniszczone i wymagają wymiany. W centralnej części

placu znajduje się basen z fontanną, wymagający gruntownego remontu lub przebudowy.

W  północno-zachodniej  części  parku  znajduje  się  restauracja  „Sosenka”,  o  architekturze

utrzymanej w stylu „Świdermajer”. 

W południowo-wschodniej części parku znajdują się dwa place zabaw przeznaczone dla różnych

dzieci w różnych grupach wiekowych. Pomiędzy placem zabaw po stronie południowej, a alejką

prowadzącą  do  skate-parku  znajduje  się  niewielkie  boisko  piłkarskie  dla  dzieci.  Nawierzchnia

boiska niegdyś była trawiasta, obecnie w większości jest wydeptana. 

Przy skrzyżowaniu alejek w jego południowej części parku usytuowane zostały urządzenia fitness.

Urządzenia są w dobrym stanie technicznym, jednak ich położenie powoduje stałe wydeptywanie

trawnika  wokół  placyków,  na  których  zostały  ustawione  i  wymagają  ustawienia  w  bardziej

ergonomicznym układzie i kształcie.

Północna część parku niewyposażona jest w infrastrukturę rekreacyjno-sportową, stanowi raczej

miejsce  do  wypoczynku,  spacerów i  wyciszenia.  W  części  tej  na  północ  od  placu  głównego

znajduje się muszla koncertowa. Budynek jest regularnie wykorzystywany do imprez kulturalnych,

wymaga jednak gruntownego remontu. 

5.2. Rzeźba terenu

Teren parku jest stosunkowo płaski. Rzędne terenu na całości parku wahają się od 95,6-96,5 m

n.p.m. Na terenie objętym opracowaniem nie występują różnice wysokości wymagające niwelacji. 

5.4. Obsługa komunikacyjna

Wejścia na teren parku możliwe z każdej strony. Wjazd na teren parku możliwy jedynie poprzez działkę

o  nr  ewid.16/1,  stanowiącą  teren  Zespołu  Szkół.  Wejścia  dla  pieszych  znajdują  się  w  trzech
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narożnikach parku (wschodnim, północnym oraz zachodnim), po obu stronach wejścia głównego

do d. Kasyna, od strony ul. Andriollego bezpośrednio przy placach zabaw, od strony skate-parku w

południowej granicy parku oraz od strony ul. Pułaskiego. Na przedmiotowym terenie brak miejsc

parkingowych.

5.5. Zieleń istniejąca

W  ramach  opracowania  zinwentaryzowanych  zostało  1900  pozycji  będących  drzewami,

pojedynczymi krzewami lub grupami krzewów.

Na terenie opracowania dominują drzewa i krzewy w średnim wieku, nie zarejestrowano drzew

w wieku przekraczającym 100 lat. Zanotowano dużą ilość samosiewów (ok. 40% wszystkich drzew).

Istniejące nasadzenia są w dużej mierze chaotyczne, niekontrolowane i zbyt gęste, co odbiera

roślinom możliwość prawidłowego rozwoju. Gospodarka drzewostanem zakłada usunięcie samosiewów

(około 15% wszystkich drzew).

Stan  zdrowotny  drzew  i  krzewów  jest  zróżnicowany,  około  15%  drzew  i  krzewów  zostało

wytypowane do wycięcia z powodu złego stanu zdrowotnego, ryzyka zawaleniem lub złych rokowań na

przyszłość. Około 10% drzew wymaga pielęgnacji, przede wszystkim cięć sanitarnych i korygujących.

Około  90%  krzewów  wymaga  pielęgnacji,  przede  wszystkim  oczyszczenia  grup  z  samosiewów,

przeprowadzenia cięć odmładzających i przywracających kształt typowy dla gatunku.

Szczegółowe  informacje  na  temat  gatunków  oraz  ilości  drzew  i  krzewów  zawarte  zostały

w Tomie II- Projekt architektoniczno-budowlany, Część V- Zieleń

5.6. Istniejąca infrastruktura techniczna

Teren  parku  uzbrojony  jest  w  infrastrukturę  podziemną.  Wzdłuż  alejek  poprowadzona  jest

instalacja  elektryczna.  Na  całości  terenu  rozprowadzone  są  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  sieć

wodociągowa i gazowa. 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren  objęty  opracowaniem stanowią  działki  nr  ewid.  16/1,  16/2,  17/1,  17/2,  18,  8/1, 2/4.

Powierzchnia  parku  objęta  opracowaniem  to  ok.  7,5  ha.  W  projekcie  założono  zachowanie

istniejącego układu funkcjonalnego i komunikacyjnego parku.  Projektuje się uzupełnienie układu

komunikacyjnego o alejki, częściowo wyznaczone w oparciu o istniejące przedepty. W założeniach

projektowych  placu  głównego  układ  kwater  roślinnych  otaczających  fontannę  oraz  kształt

trawników gazonowych nawiązuje do projektu przebudowy parku z 1927r. autorstwa firmy  Ulen &
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Company. Projektuje się zmianę lokalizacji, technologii oraz kształtu fontanny na placu głównym.

W części północnej parku projektuje się drewnianą tężnię solankową, posadowioną na placu w

kształcie  okręgu,  otoczoną  ławkami.  W  części  południowo-wschodniej  parku  projektuje  się

drewnianą  altanę  nawiązującą  formą  do  historycznej.  W  części  południowej  parku  w  strefie

rekreacyjnej planuje się uporządkowanie placu fitness oraz stołów do gier w ping-ponga poprzez

ustawienie  w  bardziej  ergonomicznym  układzie  i  kształcie.  Również  w  tej  części  planuje  się

wykonanie placu do gry w bule oraz wykonanie nawierzchni  z trawy naturalnej na istniejącym

boisku do piłki nożnej. 

W  ramach  projektu  parku  projektuje  się  wykonanie  remontu  muszli  koncertowej  poprzez

przebudowę wewnątrz, remont elewacji oraz wymianę materiałów wykończeniowych tj.  podestu

muszli. W części południowej terenu objętego opracowaniem, poza granicami parku projektuje się

dwustanowiskową toaletę publiczną, jako gotowy element prefabrykowany. 

Całe  założenie  parkowe  zostanie  wyposażone  w  elementy  małej  architektury  takie  jak:  ławki

parkowe,  kosze  na  śmieci,  donice  na  drzewa,  kraty  na  drzewa,  stojaki  rowerowe,  drewniane

pergole oraz symboliczne drewniane bramy wejściowe na teren parku, a także budki lęgowe dla

ptaków.  W  ramach  zagospodarowania  terenu  planuje  się  wymianę  ogrodzenia  wokół  parku.

Elementy  małej  architektury  oraz  wyposażenia  terenu  projektuje  się  w  formie  historyzującej.

Ponadto tężnię solankową, elewację frontową muszli koncertowej, pergole oraz bramy wejściowe

projektuje się jako drewniane z elementami wykończeniowymi w stylu „świdermajer”. 

Ze  względy na brak  miejsc  postojowych  obsługujących  park  projektuje  się  parking  wzdłuż  ul.

Pułaskiego. 

Projekt  zakłada  poprawę  jakości  środowiska  oraz  warunków przyrodniczych  w  obrębie  parku

poprzez działania takie jak: 

 zwiększenie izolacji przed hałasem poprzez zastosowanie nowych nasadzeń drzew i grup

krzewów wzdłuż granic parku,

 ograniczenie wycinki cennych drzew oraz drzew o dużych rozmiarach, co ma wpływ na

fitoremediację  –  naturalne  oczyszczanie  powietrza  poprzez  zatrzymywanie  substancji

szkodliwych w liściach roślin; jednocześnie projekt zakłada kompensację zieleni poprzez

wprowadzenie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew i krzewów kolidujących

z planowaną inwestycją,

 utrzymanie  wysokiej retencji  wody  opadowej  poprzez  zastosowanie  w  obrębie  alejek

nawierzchni  mineralnej  wodoprzepuszczalnej,  zmniejszenie  spływu  powierzchniowego

wody  opadowej  i  odprowadzenie  jej  w  całości  na  tereny  zieleni  w  obrębie  terenu

zagospodarowania

 zwiększenie  powierzchni  biologicznie  czynnej  w  obrębie  placu  głównego  poprzez
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zaprojektowanie gazonów oraz rabat z krzewów ozdobnych,

 zwiększenie  bioróżnorodności  gatunkowej,  zastosowanie  nasadzeń  wielopiętrowych,

a przez  to  utworzenie  miejsc  schronienia  dla  wielu  pożytecznych  gatunków  zwierząt

(owadów, ptaków, małych ssaków). 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje :

 wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  minimalnym,  w  taki  sposób  aby  uporządkować

zaniedbaną  zieleń  istniejącą  z  zachowaniem  jak  największej  ilości  drzew  i  krzewów

w formie  naturalistycznej;  zabiegi  pielęgnacyjne  mające  na  celu  utrzymanie  zieleni

istniejącej w jak najlepszej formie

 rozbiórkę istniejących nawierzchni alejek parkowych oraz nawierzchni placu głównego

 rozbiórkę niecki i technologii istniejącej fontanny na placu głównym

 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wokół parku oraz przed budynkiem dawnego kasyna od

strony placu głównego

 budowę alejek parkowych z nawierzchni mineralnej w kolorze beżowym

 budowę wykuszy na ławki wzdłuż alejek parkowych z kostki kamiennej, granitowej, łupanej

gr. 10-12 cm, w kolorze beżowym

 budowę placu głównego o nawierzchni z płyt betonowych szlachetnych o wym. 60x60x4 cm

w kolorze szarym

 budowę fontanny o wym. 7x17 m, o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych w kolorze

beżowym

 budowę parkingu wzdłuż ul. Pułaskiego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

w kolorze szarym

 budowę ciągu pieszego wzdłuż parkingu z płyt betonowych przecinanych granitową kostką

kamienną 

 budowa 2 zjazdów z drogi publicznej ul. Pułaskiego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

w kolorze szarym

 wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej wzmocnionej,  odpornej na deptanie na placu

głównych oraz istniejącym boisku piłkarskim

 wykonanie bulodromu o nawierzchni mineralnej w kolorze beżowym

 remont istniejącej muszli koncertowej

 dostawa  i  montaż  dwustanowiskowej  toalety  publicznej  (poza  terenem  parku  

na dz. o nr ewid. 18)

 dostawa i montaż tężni solankowej z elementami „świdermajer”

 dostawa i montaż altany
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 dostawa i montaż ogrodzenia wokół terenu parku

 dostawa i montaż drewnianych bram i pergoli w stylu „świdermajer”

 demontaż oraz ponowny montaż z przestawieniem w inne miejsce urządzeń fitness oraz

stołów do gier

 wykonanie  nawierzchni  mineralnej  w  kolorze  beżowym  pod  urządzeniami  fitness  oraz

stołami do gier

 wyposażenie terenu w elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, donice

na drzewa, kraty na drzewa, stojaki rowerowe, budki lęgowe i karmniki dla ptaków 

 wykonanie  infrastruktury  technicznej-  budowa  oświetlenia  parku,  budowa  zasilania

fontanny,  budowa przyłączy wod-kan do punktów poboru wody, podlewania parku, tężni

oraz fontanny

 wykonanie  zieleni  w  postaci  nasadzeń  drzew,  krzewów,  bylin,  roślin  okrywowych  oraz

trawników

6.1. Bilans terenu

Działki o nr ewid. 16/2, 17/1 i 17/2- teren parku

L.p Nazwa Ilość Jednostki

1. Powierzchnia działek 16/2, 17/1 i 17/2 7 5506.5 m²

2. Powierzchnia  alejek  parkowych  i  placów  o
nawierzchni mineralnej

7931 m²

3. Powierzchnia placu głównego o nawierzchni z
płyt betonowych szlachetnych

6250 m²

4. Powierzchnia  fontanny  o  nawierzchni  z  płyt
kamiennych granitowych

119 m²

5. Powierzchnia  pod  ławki  parkowe  i  stojaki
rowerowe,  tężnię  i  altanę  z  granitowej  kostki
kamiennej łupanej 

512 m²

6. Powierzchnia  zabudowy  istniejącej  (muszla
koncertowa, restauracja „Sosenka”)

350 m²

7. Powierzchnia biologicznie czynna
W tym:
- wykonanie trawników
- trawnik wzmocniony odporny na wydeptanie

6 0344,5 (79,9%)

860

m²

Działka o nr ewid 16/1- teren dawnego kasyna

L.p Nazwa Ilość Jednostki
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1. Powierzchnia działki 16/1 5505,5 m²

2. Powierzchnia placu głównego o nawierzchni z
płyt betonowych szlachetnych

281,0 m²

3. Powierzchnia  istniejącej  zabudowy  oraz
nawierzchni utwardzonych

2950 m²

4. Powierzchnia biologicznie czynna 2274,5 ( 41,3%) m²

Działki o nr ewid. 8/1, 2/4- ul. Pułaskiego

L.p Nazwa Ilość Jednostki

1. Powierzchnia działek 8/1 i 2/4 6871,5 m²

2. Powierzchnia  parkingu i  zjazdów z betonowej
kostki brukowej wzdłuż ul. Pułaskiego

71,20+749,35=820,55 m²

3. Powierzchnia ciągu pieszego z płyt betonowych
przecinanych granitową kostką kamienną 

724,10 m²

Działka o nr ewid. 18

L.p Nazwa Ilość Jednostki

1. Powierzchnia działki 1 3853,80 m²

2. Powierzchnia  istniejącego  skate-parku,
istniejącej  zabudowy  oraz  nawierzchni
utwardzonych

5741,0 m²

3. Powierzchnia  zabudowy  projektowanej  toalety
publicznej

7,04 m²

4. Powierzchnia biologicznie czynna 8105,76 (58,5%) m²

6.2. Roboty rozbiórkowe

Przez  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  należy  rozebrać  wszystkie  istniejące  alejki

o nawierzchni  z  kruszywa  drogowego  oraz  nawierzchnie  placu  głównego,  rozebrać  istniejące

krawężniki  oraz obrzeża chodnikowe wraz z nawierzchnią chodników i  zatoki  w ul.  Pułaskiego

z wywozem z terenu objętego inwestycją i utylizacją. 

W  ramach  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  rozbiórkę  istniejącej  fontanny  wraz

z technologią, istniejącego ogrodzenia wokół parku oraz przed budynkiem kasyna od strony placu

głównego. 

Małą architekturę w postaci ławek i koszy na ternie parku należy zdemontować i zutylizować.

Ławki przed budynkiem muszli koncertowej na postumentach betonowych należy rozebrać. 

Szczegółowe informacje na temat prowadzenia prac rozbiórkowych zawarte zostały w Tomie
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II- Projekt architektoniczno- budowlany, Część VII- Projekt rozbiórek. 

6.3. Roboty ziemne 

Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu polegają na zdjęciu i  spryzmowaniu warstwy

humusu  pod  nowe  nawierzchnie,  korytowaniu  pod  warstwy  konstrukcyjne  projektowanych

nawierzchni oraz wywozie urobku przez Wykonawcę. Humus można wykorzystać do regeneracji

zniszczonych trawników na skutek prowadzonych prac objętych inwestycją.

Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostałości po pracach ziemnych nie nadające

się do wtórnego wbudowania Wykonawca zobowiązany jest wywieźć. Ponadto przy prowadzeniu

robót ziemnych nie dopuszczalna jest zmiana poziomu gruntu wokół drzew oraz tworzenie wokół

nich  „sztucznych” zaniżeń. Niwelację należy dostosować do poziomów terenu wokół drzew. Nie

dopuszcza się również usuwania korzeni drzew. 

6.4. Nawierzchnie

Nawierzchniom należy nadać prawidłowe spadki, zgodnie ze sztuką budowlaną, min.0,5%-

2% tak aby zapewnić powierzchniowe odprowadzenie wody oraz by nie dopuścić do tworzenia się

zastoisk wody. Po wykonaniu prac brukarskich, obrzeża od strony zewnętrznej należy obsypać

ziemią a teren wokół wymodelować. 

Na terenie objętym inwestycją projektuje się następujące rodzaje nawierzchni:

6.4.1. Nawierzchnia ze szlachetnych płyt betonowych

Na  placu  głównym  należy  wykonać  nawierzchnię  ze  szlachetnych  płyt  betonowych  o

wymiarach 60x60x8 cm w kolorze grafitowym. Płyty antypoślizgowe, mrozoodporne, odporne na

ścieranie,  imitujące  kamień,  powierzchnia  naturalna,  beton  szlachetny  wibroprasowany

dwuwarstwowy, impregnowany. Pomiędzy płytami zachować odpowiednie odstępy szer. 5 mm w

celu uniknięcia odprysków, wyszczerbień oraz pęknięć podczas eksploatacji. Szczeliny wypełnić

kruszywem granitowym frakcji 1-3mm. Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni wg. Tomu II- Projekt

architektoniczno- budowlany, Część II- Branża drogowa.
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6.4.2. Nawierzchnia z płyt granitowych

Na placu głównym schody i nieckę fontanny wykonać z płyt granitowych płomieniowanych

w kolorze beżowym. Płyty niecki o rozmiarach 70x82x2 cm. Płyty na stopniach o szer.  35 cm,

długości.  Nieckę  fontanny  wykonać  zgodnie  z  rys.  3/A i  4/A.  Szczegóły  konstrukcyjne  oraz

geometria  nawierzchni  wg.  Tomu  II-  Projekt  architektoniczno-  budowlany,  Część  II-  Branża

drogowa.

6.4.3. Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna

Nawierzchnię mineralną należy wykonać na wszystkich alejkach parkowych, bulogromie,

placu  fitness  oraz  ze  stołami  do  gier.  Produkt  mineralny,  naturalny,  niezanieczyszczony,  bez

dodatków  produktów  sztucznych  lub  z  recyklingu,  do  wykonywania  nawierzchni  drogowych,

parkingów i innych obiektów budownictwa na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw

skalnych.  Nie  posiada  dodatków  cementu,  gliny,  pyłów  hutniczych,  wapna.  Nawierzchnia
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wodoprzepuszczalna  i  oddychająca.  Odporna  na  czynniki  atmosferyczne  i  obciążenia

mechaniczne. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania higieniczne oraz posiadać Atest PZH.

Sposób  mieszania  i  wykonania  nawierzchni  opisano  w  specyfikacji  technicznej.  Przed

przystąpieniem  do  prac  wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  i  zatwierdzić  receptę  na

mieszankę warstwy użytkowej i dynamicznej z Inwestorem. Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni

wg. Tomu II- Projekt architektoniczno- budowlany, Część II- Branża drogowa.

6.4.4. Nawierzchnia z kostki granitowej

Na terenie parku wzdłuż alejek parkowych wykonać wykusze na ławki oraz powierzchnie

pod stojaki rowerowe z kostki kamiennej, granitowej łupanej w kolorze beżowym gr. 10-12 cm. Na

placu z tężnią i altaną należy wykonać nawierzchnię z kostki granitowej łupanej w kolorze szarym

gr.  10-12 cm.  Obrzeża nawierzchni  alejek  parkowych  oraz  placu  głównego wykonać  z  dwóch

rzędów kostki kamiennej, granitowej, łupanej w kolorze beżowym. 

6.4.5. Nawierzchnia z płyt betonowych z rzędami kostki granitowej

Wzdłuż parkingu przy ul. Pułaskiego wszystkie ciągi komunikacyjne piesze wraz z peronem

przystankowym wykonać z chodnikowych płyt betonowych 50x50 koloru szarego, płyty układać w

kwadraty 1,0x1,0 m. Pomiędzy płytami wykonać pasy z dwóch rzędów kostki  granitowej  cięto-

łupanej w kolorze szarym gr. 10-12 cm. Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni wg. Tomu II- Projekt

architektoniczno- budowlany, Część II- Branża drogowa.
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6.4.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Miejsca postojowe oraz zjazdy z drogi na parkingu wzdłuż ul. Pułaskiego wykonać z

betonowej kostki bukowej. Kostka o wym. 10x20x8 cm. Kostka wytwarzana z betonu metodą wi-

broprasowania. Produkowana jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych

ze sobą trwale w fazie produkcji. Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni wg. Tomu II- Projekt archi-

tektoniczno- budowlany, Część II- Branża drogowa.

6.4.6. Nawierzchnia trawiasta wzmocniona, odporna na wydeptanie

Projektuje się wykonanie wzmocnionych trawników z rolki na terenie istniejącego boiska

oraz na placu głównym na powierzchniach wskazanych na rys. 1/A – Projekt zagospodarowania

terenu oraz rys. 3/A- Plac główny. 

Zastosować mieszankę traw odpornych na deptanie i suszę, z dominacją odmian gatunków

– kostrzewy trzcinowatej Festuca arundinacea i życicy trwałej Lolium perenne. Szczegółowe infor-

macje na temat wykonania nawierzchni trawiastej wzmocnionej zawarte w Tomie II- Projekt archi-

tektoniczno- budowlany, Część V- Zieleń. 

6.5. Wyposażenie terenu

6.5.1. Ławki parkowe

Na terenie kompleksu przewiduje się montaż 108 ławek z oparciem oraz 56 ławek bez oparcia.

Ławka z oparciem

Ławka o podstawie żeliwnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny. Deski – drewno

iglaste  impregnowane  i lakierowane.  Nie  dopuszcza  się  desek  żywicujących,  spękanych,

posiadających  jakiekolwiek  wady.  Kolor  impregnatu  –  teak,  ostatecznie  do  uzgodnienia

z Zamawiającym.

Parametry techniczne:

długość ławki - 180cm

długość deski - 180cm

wysokość ławki - 77cm

szerokość siedziska - 41cm
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wysokość siedziska - 43cm

Montaż przez przykręcenie do podłoża lub zabetonowanie kotew mocujących.

kolorystyka

Ławka bez oparcia

Ławki bez oparcia zaprojektowane zostały jako widownia przed muszlą koncertową

Ławka o podstawie żeliwnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny. Deski – drewno

iglaste impregnowane i lakierowane. Nie dopuszcza się desek żywicujących, spękanych, 

posiadających jakiekolwiek wady. Kolor impregnatu teak, ostatecznie do uzgodnienia z 

Zamawiającym.

Parametry techniczne:

długość ławki - 180cm

długość deski - 180cm

wysokość ławki - 42cm

szerokość ławki - 56cm

Montaż przez przykręcenie do podłoża lub zabetonowanie kotew mocujących.
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kolorystyka

6.5.2. Kosze na śmieci

Na terenie kompleksu przewiduje się montaż 52 koszy na śmieci. Kosze o konstrukcji 

stalowo-żeliwnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny. Kolor żeliwa – czarny. 

Wkład z popielnicą oraz rączką do wyciągania.

Parametry techniczne:

pojemność - 40l

wysokość - 110cm

średnica wkładu - 42cm

Montaż  poprzez  zabetonowanie  elementów  kotwiących.  Zaleca  się  wykonanie  fundamentów

betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20).
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6.5.3. Stojaki rowerowe

Na terenie kompleksu przewiduje się montaż 36 stojaków na rowery po 9 na czterech

stanowiskach. Konstrukcja stojaków stalowo-żeliwna, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor

czarny.

Parametry techniczne:

długość - 100cm

wysokość - 80cm

szerokość – rura Ø6cm

Montaż  poprzez  zabetonowanie  elementów  kotwiących.  Zaleca  się  wykonanie  fundamentów

betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20).

6.5.4. Fontanna

Fontanna zaprojektowana w na planie prostokąta o wymiarach 7x17 m. Forma fontanny

zaprojektowana jako zagłębienie w placu głównym poprzez zejście po 3 schodkach wys. 15 cm.

Technologia  fontanny  zaprojektowana  w  formie  dysz,  wodotrysków.  Dysze  w  ilości  27  sztuk,

zainstalowane w płytach  kamiennych  granitowych  o  wym.  70x82x2  cm stanowiących  warstwę

wierzchnią niecki fontanny. Obrazy wodne tworzone przez dysze chodnikowe będą podświetlane

światłem  zmiennobarwnym  i  sterowane  wg  zadanych  programów.  Planuje  się  wykonanie

programów dających możliwość wyświetlania flag 3 Państw: Polski, Niemiec i Francji. Szczegóły

dotyczące wykonania niecki fontanny przedstawiono na rys. 3/A i 4/A.
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ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE

  

Dysze  oraz  lampy  zostaną  zainstalowane  w  płytach  kamiennych.  Pod  każdą  dyszą  zostanie

posadowiony na betonowej podbudowie zbiornik stalowy jako „łapacz” wody. Rurociągi podziemne

połączą  dysze  oraz  stalowe  zbiorniki  z  komorami  –  techniczną  i  zrzutową.  Cały  proces

technologiczny odbywa się w obiegu zamkniętym. 

  

KOMORA TECHNICZNA

 

Wykonać  jako  gotowy  prefabrykat  o  minimalnych  wymiarach  wew.  4,30x2,50x2,20  m.

Przed posadowieniem w wykopie wykonać zewnętrzną izolację preparatami Abizol lub Dysperbit.

Posadowić na zagęszczonym podłożu i 10 cm warstwie chudego betonu. Podłogę w części pod

urządzeniami wykonać poziomo, w pozostałej ze spadkiem w kierunku rząpia. Rząpie o wymiarach

 50x50x50cm przykryte kratą stalową. Właz żeliwny fi 80cm zabezpieczony przed dostaniem się

osób nieuprawnionych. Wszelkie przejścia przez ściany komory wykonać jako szczelne stosując

uszczelnienia ciśnieniowe. Przed położeniem nakrywy wstawić do komory zbiornik przelewowy.

Zapewnić  wymuszoną wentylację, oraz ogrzewanie w okresie zimowym. Wyposażenie komory,

rozmieszczenie  urządzeń  oraz  schemat  technologiczny  zgodnie  Tomem  II-  Projekt

architektoniczno-budowlany,  Część  IV-  Branża  sanitarna.  Szczegóły  dotyczące  wykonania

zbiornika żelbetowego zgodnie z Tomem II- Projekt architektoniczno-budowlany, Część VI- Branża

konstrukcja. 

 

KOMORA ZRZUTOWA

W celu opróżniania zbiornika fontanny projektuje się komorę zrzutową z której woda będzie

okresowo  wypompowywana  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Komorę  wykonać  jako  gotowy

prefabrykat  o  wymiarach  wew.  1,5x1,5x1,5  z  włazem  i  nakrywą  żeliwną  fi  60.  Pod  włazem

zainstalować drabinę nierdzewną.  Wykonać przejścia,  połączenia  z  komorą  techniczną  oraz  z
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instalacją rozsączającą. Podłączenie komory do schematu technologicznego zgodnie Tomem II-

Projekt architektoniczno-budowlany, Część IV- Branża sanitarna. Szczegóły dotyczące wykonania

zbiornika żelbetowego zgodnie z Tomem II- Projekt architektoniczno-budowlany, Część VI- Branża

konstrukcja

6.5.5. Tężnia solankowa

W części północnej parku projektuje słupową tężnię solankową zasilaną solanką ze szczel-

nego zbiornika. Tężnia o konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem środkowego rdzenia tarniną. Kon-

strukcja tarninowego słupa na której osadza się solanka wykonana na betonowym korycie-płycie w

formie koła z wyprofilowanym spadkiem do środka. Koryto betonowe ze szczelnego betonu klasy

C25/30 i stopniem wodoszczelności W4. Koryto posadowione na płycie fundamentowej. Pomiędzy

korytem a płytą fundamentową wykonać izolację wodoszczelną z  dyspresyjnej masy asfaltowo-

-kauczukowej. Nad trzonem z tarniny projektuje się koryto przelewowe ze stali odpornej na korozję

ferrytyczno- austenitycznej (typu duplex). Obrzeża koryta ząbkowane, konstrukcja umożliwiająca

spływa solanki. Spływająca solanka z koryta odpływa do zbiornika i ponownie jest tłoczona na tęż-

nię, cały proces odbywa się w obiegu zamkniętym. Konstrukcja nośna tężni oparta na 6 zewnętrz-

nych słupach o przekroju 25x25 cm. Konstrukcja trzonu z tarniny oparta na dwóch rzędach we-

wnętrznych słupów o przekroju 10x20 cm. Posadowienie tężni na płycie fundamentowej zgodnie z

Tomem II- Projekt architektoniczno-budowlany, Część VI- Branża konstrukcja. Słupy wewnętrzne

posadowione na płycie fundamentowej koryta. Mocowanie słupów do zabetonowanych marek sta-

lowych przy pomocy kotew ze stali odpornej na działanie soli (stal typu duplex). Zewnętrzne słupy

pionowe konstrukcyjne spięte z wewnętrznymi za pomocą jętek drewnianych. Słupy zewnętrzne

wzmocnione zastrzałami. Konstrukcja zadaszenia tężni wykonana jako krokwiowa wsparta na słu-

pach. Krokwie o przekroju 8x16 cm. Połączenie krokiew ze słupami za pomocą tradycyjnych czo-

pów ciesielskich. Na krokwiach pod pokrycie dachowe wykonać deskowanie w postaci płatwi o

wym. 8x16 cm. Płatwie mocowane do krokwi na jaskółczy ogon. Na płatwiach deskowanie pełne  z

desek na pióro i wpust heblowanych gr. 18 mm, następnie folia wstępnego krycia- wysoko prze-

puszczalna (wiatroizolacja) oraz pokrycie z gontu bitumicznego w kolorze grafitowym. Jako ele-

ment dekoracyjny tężni, spójny z innymi elementami parku pomiędzy słupami konstrukcyjnymi ze-

wnętrznymi, pod okapem wykonać elementy drewniane w stylu świdermajer. Wszystkie elementy

drewniane zabezpieczyć przed działaniem solanki i warunków atmosferycznych za pomocą impre-

gnatu w kolorze teak oraz lakierowania. Szczegóły dotyczące wykonania tężni zgodnie z Tomem II-

Projekt architektoniczno-budowlany, Część VI- Branża konstrukcja
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Zasilanie tężni w wodę, energię elektryczną oraz solankę, jak również sposób utrzymania

stałego stężenia solanki zawarte w Tomie II- Projekt architektoniczno-budowlany, Część IV- Branża

sanitarna oraz Część III- Branża elektryczna. 

Przykładowy model tężni solankowej

6.5.6. Altana

W części południowej parku wykonać drewnianą altanę nawiązującą formą do historycznej

zachowanej w dokumentacji fotograficznej. 

Projektuje  się  parterowy,  wolnostojący  obiekt  wykonany  w  technologii  drewnianej

ciesielskiej  oparty  na  punktowych  stopach  fundamentowych  przykryty  dachem  o  konstrukcji

drewnianej. Cała konstrukcja ciesielska (szkielet, więźba) wykonana z przekroi zabezpieczonych

przeciwogniowo i  przeciwgrzybicznie.  Rzut  altany na planie  sześciokąta  o  powierzchni  23 m².

Wysokość do najwyższego punktu 5,20 m (mierzona od górnej warstwy fundamentu).

Konstrukcję  stanowi  szkielet  altany  ze  słupów  drewnianych  o  przekroju  14x14  cm.   Słupy

mocowane  do  płyty  fundamentowej  za  pomocą  zabetonowanych  kotew. Płyta  fundamentowa

zgodnie  z Tomem II- Projekt architektoniczno-budowlany, Część VI- Branża konstrukcja. Izolację

wodoszczelną płyty wykonać z  dyspresyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. Więźba o konstrukcji

krokwiowej.  Krokwie  o  wymiarach  8x14  cm.  Oparte  na  belkach  płatwiach  zamocowanych  na

słupach pionowych o wym.  14x14 cm.  Połączenie krokiew z belkami za  pomocą tradycyjnych

czopów ciesielskich.  Na krokwiach deskowanie pełne  z desek na pióro i wpust heblowanych gr.
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18 mm, następnie folia wstępnego krycia- wysoko przepuszczalna (wiatroizolacja) oraz pokrycie z

gontu bitumicznego w kolorze grafitowym. Pomiędzy słupami wykonać balustradę wys. 1,10 m,

wypełnioną pionowymi szczeblami. Poręcz balustrady na 5 bokach altany, z belek o wym. 8x14

cm,  szczeble  pionowe  kantówka  o  wym.  4x4  cm.  Wykończenie  między słupami  pod  okapem

również  z  pionowych  elementów,  pozioma  belka  (spód)  o  wym.  4x10  cm,  szczeble  pionowe

kantówka  o  wym.  4x4  cm.  Wszystkie  elementy  drewniane  zabezpieczyć  przed  działaniem

warunków atmosferycznych za pomocą impregnatu w kolorze teak oraz lakierowania.  Wnętrze

altany plac o nawierzchni  z kostki  granitowej  w formie koła.  Altanę należy wyposażyć w ławki

spójne z konstrukcja altany. Szczegółowe rozwiązania dotyczące konstrukcji altany  z Tomem II-

Projekt architektoniczno-budowlany, Część VI- Branża konstrukcja.

Altana z parku, zdjęcie historyczne Przykładowy model altany

6.5.7. Ogrodzenie

Projekt zakłada wymianę ogrodzenia o łącznej długości 1026m. Od strony ul. Pułaskiego

na długości 203m założono przesunięcie ogrodzenia o ok. 5,7m w głąb parku, w celu uzyskania

powierzchni na parkingi i chodnik biegnący wzdłuż granicy parku.

Zaprojektowano ogrodzenie z prefabrykowanych przęseł wykonanych z prętów stalowych 16mm i

6mm, malowanych farbą podkładową, antykorozyjną, chlorokauczukową na kolor czarny RAL 9005

Parametry techniczne:

wysokość przęsła: 105cm

długość przęsła: 187cm

waga:20kg
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Montaż poprzez mocowanie do osadzonych w fundamencie betonowym słupków stalowych

z obejmami z płaskowników.  Zaleca się wykonanie fundamentów betonowych o wym. 40x40x80

cm z betonu C16/20 (B20). Ponadto projekt zakłada przesunięcie istniejącego ogrodzenia wzdłuż

zachodniej granicy placu zabaw o ok. 1,2m.

Widok przęsła ogrodzeniowego

Ogrodzenie z podmurówką prefabrykowaną betonową, zbrojoną, mrozoodporną, gładką wys. 25 

cm. dł. 165 cm. Podmurówka z łącznikami betonowymi o otworach przystosowanych do słupków Ø

5 cm. Łączniki betonowe o wymiarach 25x25 cm. Szczegóły dotyczące ogrodzenia na rys. 5/A.
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6.5.8. Bramy drewniane

Zaprojektowano drewniane bramy wejściowe w dwóch modelach: pojedynczym i potrójnym.

Brama potrójna o wymiarach szer. 624 cm wys. 302 cm, bramy pojedyncze o wymiarach szer. 274

cm wys. 312 cm. Konstrukcja bram wykonana z kantówek bezrdzeniowych lub z drewna klejonego

o  wym.  12x12  cm.  Drewno  iglaste  (świerk,  jodła  lub  modrzew)  impregnowane  ciśnieniowo

i lakierowane na kolor: teak. Nie dopuszcza się drewna żywicującego. Montaż bram za pomocą

kotew mocujących w  fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wym. 30x30x80 cm. Bramy

ozdobione  motywem  w  stylu  świdermajer  –  na  etapie  wykonawczym  Projektant  dostarczy

Wykonawcy plik otwarty w formacie dwg w celu wykonania szablonów elementów dekoracyjnych w

stylu świdermajer.

6.5.9. Pergole

W  części  północnej  parku  od  strony  ul.  Pułaskiego,  na  alejce  równoległej  do  ul.

Poniatowskiego  zaprojektowano  drewniane  pergole  w  kształcie  odwróconej  litery  „U”.  Pergole

o wymiarach  szer.  274  cm  wys.  312  cm.  Konstrukcja  pergoli  wykonana  z  kantówek

bezrdzeniowych lub  z  drewna klejonego o  wym.  12x12  cm.  Drewno iglaste  (świerk,  jodła  lub

modrzew)  impregnowane ciśnieniowo i lakierowane na  kolor:  teak.  Nie  dopuszcza  się  drewna

żywicującego. Projektuje się pergole rozstawione na długości alei  w 3 modułach. W każdym z

modułów pergole w odległości 2,2 m od siebie. 1 moduł (od strony ulicy Pułaskiego)- pergole w

ilości 8 sztuk, moduł 2- pergole w ilości 5 sztuk, moduł 3- pergole w ilości 10 sztuk. Pierwsze

pergole  w  module,  po  każdej  ze  stron  dodatkowo  ozdobione  motywem  w stylu  świdermajer.

Montaż pergoli  za pomocą kotew mocujących w  fundamencie betonowym z betonu C16/20 o

wym. 30x30x80 cm.
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6.5.10. Kraty na drzewa

Na terenie parku zaprojektowano 4 kraty pod drzewa w projektowanym ciągu pieszym przy

ul. Pułaskiego.

Odlew żeliwny, kolor żeliwa – czarny.

Parametry techniczne:

długość: 120cm

szerokość: 120cm

średnica wewnętrzna: 50cm
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6.5.11. Donice

Na  placu  głównym  w  narożnikach  kwater  wypełnionych  wzmocnioną  trawą,  od  strony

dawnego  kasyna  projektuje  się  przenośne  donice  aluminiowe.  Donice  malowane  proszkowo

powłoką  odporną  na  rdzę  i  zarysowania;  kolor  grafitowy  RAL  7021.  Kształt  na  planie  koła,

zwężający się ku dołowi.

Parametry techniczne:

wysokość: 80cm

średnica górnej krawędzi: 120cm

waga: 33kg

Ilość: 12

6.5.12. Stoliki do gier

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zakłada się przesunięcie istniejących

stolików do gier i usytuowanie ich w miejscach wskazanym na rys. 1/A i 2/A. 

. . .6513 Urządzenia fitness

W  ramach  projektowanego  zagospodarowania  terenu  zakłada  się  przeniesienie

istniejących urządzeń fitness i usytuowanie ich na placu wskazanym na rys. 1/A i 2/A. Betonowanie

urządzeń fitness za pomocą fundamentów zgodnie z instrukcją producenta urządzeń rys. 8/A. 

. . .6514 Latarnie parkowe

Na terenie parku projektuje się latarnie w stylu historycznym wys. 4 m. U podstawy słupa
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latarni należy wykonać herb miasta Otwocka. Wygląd latarni zgodnie z rys. 9/A. 

6.5.15. Budki lęgowe i karmniki

Na terenie parku przewiduje się montaż budek lęgowych dla ptaków.  Budki  drewniane,

otwierane od góry, daszki opcjonalnie obite blachą stalową ocynkowaną. Zaleca się montaż dwóch

typów budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków. Wymiary budek – TYP 1: szer. 11x11 cm,

wys. 24 cm, otwór wlotowy średnicy 6 cm; TYP 2: szer. 15x15cm, wys. całkowita 32cm, wysokość

otworu wlotowego 5cm. Wymiary karmnika: szer. 16cm, długość 22cm, wys. 20cm. Kolor – teak.

Lokalizacja budek i karmników  na drzewach wskazanych przez Inwestora

PRZYKŁADOWE BUDKI LĘGOWE  I KARMNIK DLA PTAKÓW
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6.6. Muszla koncertowa

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje się przebudowę muszli koncerto-

wej poprzez aranżację pomieszczeń wewnątrz oraz remont elewacji i wymianę materiałów wykoń-

czeniowych sceny.  Nie przewiduje się zmiany powierzchni zabudowy,  kubatury oraz gabarytów

obiektu. Szczegółowe rozwiązania materiałowo-funkcjonalne muszli w Tomie II- Projekt architekto-

niczno-budowlany, Część I- Branża architektura. 

6.7. Toaleta publiczna

W ramach zagospodarowania terenu w części południowej parku na dz. o nr ewid. 18 prze-

widuje się dostawę dwustanowiskowej bezobsługowej toalety publicznej. Toaleta o wysokim stan-

dardzie wykończeniowym. Powierzchnia zabudowy 7,04 m². Przewiduję się dostawę toalety jako

gotowego prefabrykowanego elementu na budowę przez Producenta. Szczegółowe rozwiązania

funkcjonalno-materiałowe toalety w Tomie II- Projekt architektoniczno-budowlany, Część I- Branża

architektura. 

6.8. Wycinka drzew i pielęgnacja

Wytypowano  197  drzew do  usunięcia  (w  tym  uschniętych  i  zamierających),  1097m² krzewów

wymagających pozwolenia na wycinkę  oraz 171 drzew niewymagających pozwolenia na wycinkę

(samosiewów).  W  zamian  projekt  zieleni  zakłada  nasadzenie  170  drzew:  142  liściastych  i 28

iglastych, oraz 18633 sztuk krzewów ozdobnych.

Pozostawione w terenie krzewy i  grupy krzewów wymagają przeprowadzenia zabiegów

pielęgnacyjnych polegających przede wszystkim na usunięciu z grup krzewów samosiewów drzew,

cięciach  sanitarnych,  prześwietlających,  odmładzających  i  korygujących  formę  krzewów.

Wytypowano 46 drzew do pielęgnacji,  polegającej na cięciach sanitarnych i korygujących, oraz

oczyszczeniu z podrostów. Szczegółowe informacje na temat wycinki i pielęgnacji drzew zawarto

w Tomie II- Projekt architektoniczno- budowlany, Część V- Zieleń. 

6.9. Projektowana zieleń

Pod względem geobotanicznym teren opracowania położony jest w podokręgu otwockim,

na  siedlisku  Querco-Pinetum (kontynentalne  bory  mieszane  sosnowo-dębowe).  Zieleń

projektowana  jest  w  taki  sposób,  aby  zachować  leśny  charakter  parku,  a  nasadzenia   roślin
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dostosowane są do charakteru miejsca oraz warunków wodno-glebowych i siedliskowych terenu

opracowania. Wśród projektowanych  gatunków drzew dominuje typowa dla borów sosna pospolita

Pinus  sylvestris oraz  gatunki  drzew  liściastych  odporne  na  panujące  warunki  siedliskowe,

ale będące uzupełnieniem nasadzeń historycznych i współczesnych, utrzymanych w charakterze

epoki, z której pochodzi park.

Wprowadza się wielogatunkowość nasadzeń, które w połączeniu z wielopiętrowością roślin

(wysoka,  średnia  i  niska,  istniejące  trawniki  łąkowe)  spowodują  zwiększenie  bioróżnorodności

terenu.  Projektuje  się  roślinność kwitnącą i  owocującą,  przyciągającą owady,  ptaki  oraz  dziko

żyjące małe zwierzęta w celu polepszenia im warunków bytowych. 

Nie projektuje się gatunków inwazyjnych.

W ramach projektowanej zieleni planuje się:

 uzupełnienia  drzew  alejowych  na  placu  głównym  oraz  wzdłuż  głównych  alejek

spacerowych, uzupełnienie alei lipowej wzdłuż alejki obwodowej;

 nowe nasadzenia na zaprojektowanych rabatach na placu głównym, obsadzenie parterów

wokół  fontanny  różami  okrywowymi  obrzeżonych  niskim  żywopłotem  strzyżonym

z bukszpanu;

 nasadzenia  niskich  krzewów  wokół  skrzyżowań  alejek  w  układzie  nawiązującym  do

historycznych ogrodów obwodnicowych;

 obsadzenie pnączami projektowanych pergoli.

Szczegółowe  informacje  na  temat  projektowanej  zieleni  zawarto  w  Tomie  II-  Projekt

architektoniczno- budowlany, Część V- Zieleń.

6.10. Rozwiązania branżowe infrastruktury technicznej- instalacje elektryczne

Zakres opracowania obejmuje: 

-  Zewnętrzną  instalację  elektryczną  na  terenie  parku  zasilającą  muszlę  koncertową,  toaletę

publiczną, fontannę, tężnię oraz punkty poboru energii

- Oświetlenie parku

6.11. Rozwiązania branżowe infrastruktury technicznej- instalacje sanitarne

Zakres opracowania obejmuje: 

-  Zewnętrzną  instalację  wodociągową  na  terenie  parku  zasilającą  muszlę  koncertową,  WC

kontenerowe, punkty poboru wody i do podlewania zieleni.

- Przyłącze wodociągowe do istniejącej DN100 sieci w ul. Puławskiego do komory wodomierzowej na
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terenie parku.

-  Zewnętrzną instalację  kanalizacji  sanitarnej  od  muszli  koncertowej,  toalety publicznej  i  komory

zrzutowej fontanny.

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Technologię zasilenia tężni i fontanny

7. Odprowadzenie wód opadowych

Wody opadowe z  powierzchni  utwardzonych  będą  odprowadzane  w całości  na  własny

teren zielony.

8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Park  będzie  miejscem publicznym,  ogólnodostępnym.  Umożliwiono  korzystanie  z  parku

osobom niepełnosprawnym poprzez zaprojektowanie układu komunikacyjnego bez przeszkód. Na

terenie całego parku nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek stopni oraz pochylni powyżej

6%.  Wszystkie  nawierzchnie  na  terenie  parku  zaprojektowano  w  sposób  umożliwiający

niepełnosprawnym poruszanie się. Projektowana toaleta publiczna została wyposażona w kabinę

dla osób niepełnosprawnych. 

9. Ochrona terenu

Teren parku objęty projektem tj. dz. o nr ewid.  16/1, 16/2, 17/1, 17/2- obręb 139 wpisany

jest do rejestru zabytków. Wpis do rejestru- Park przy d. Kasynie  (566 P, ewidencja 1985 r, Rejestr

A – 938). 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu (zgodnie z Dz.U.2015 r. Poz. 1554 §13a)

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o:

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późn.

zmianami

-Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z późn. Zmianami

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza obszar działek na których został 
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zaprojektowany tj. 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1 obręb 139, 2/4  obręb 143 - Otwock. 

Projektowane zagospodarowanie działek nie spowoduje zagrożenia oraz uciążliwości dla

najbliższego otoczenia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostępu

do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

środków łączności przez osoby trzecie poza obszarem oddziaływania obiektu budowlanego. Po-

nadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na

pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu

nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i pro-

mieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

11. Ochrona przeciwpożarowa

W ramach inwestycji projektuje się 2 zjazdy z drogi publicznej ul. Pułaskiego, przebiegającej

bezpośrednio przy obiekcie.  Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona z istniejącej

sieci wodociągowej. Droga pożarowa dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana. 

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje się remont budynku muszli kon-

certowej oraz dostawę dwustanowiskowej toalety publicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopa-

trzenia w wodę oraz dróg pożarowych oba budynki nie wymagają zabezpieczenia przeciwpożaro-

wego w postaci hydrantów zewnętrznych i zewnętrznych oraz drogi pożarowej. Budynki zakwalifi-

kowano do Kategorii zagrożenia ludzi ZL III, budynki niskie do 12 m, powierzchnia zabudowy nie

przekraczająca 500 m², kubatura nie przekraczająca 2500 m³. Ze względu na niskie zagrożenie

pożarowe odstąpiono od rozbudowy instalacji hydrantowej na terenie parku. 

12. Uwagi końcowe

 Do projektowania przyjęto uzgodnione z Inwestorem wytyczne materiałowe  i

funkcjonalne

 Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną,

„Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”  oraz przy zachowaniu przepisów

BHP oraz pod bezpośrednim nadzorem osób uprawnionych

 Teren na którym będą prowadzone roboty budowlane należy zabezpieczyć przed

dostępem osób trzecich

 Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i posiadać wymagane atesty i
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certyfikaty

 Wymienione w opracowaniu nazwy produktów i firm należy traktować jako

przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych produktów lub firm pod

warunkiem zachowania ich parametrów technicznych i jakości. Zmiany te należy

skonsultować  z Projektantem i Zamawiającym

 Wszystkie  części  dokumentacji  należy  czytać  jako  całość,  części  rysunkowa  

i  opisowa  wzajemnie  się  uzupełniają.  Przedmiar  robót  należy  traktować  jako

opracowanie pomocnicze do wyliczenia kosztów inwestycji

 Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z uzgodnieniami oraz 

z opracowaniem branżowym. W razie jakichkolwiek niezgodności należy powiadomić

projektanta. W razie wątpliwości dotyczącej przyjętych rozwiązań projektowych należy

skontaktować się z Projektantem
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