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Projekt Wykonawczy: „ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU W PARKU MIEJSKIM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH (NA
DZIAŁCE NR EWID. 469/4)”

Zawartość opracowania

1. Opis Techniczny.
2. Inwentaryzacja drzew i krzewów.
3. Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ZN-G.5146.60.2021 z
dnia 12.05.2021r.) – zgoda na wycinkę drzew.
4. Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ZN-G.5152.46.2021[SKr]
z dnia 19.05.2021r.) – pozwolenie na prowadzenie robót
5. Plan orientacyjny.
6. Rys nr 1 „Projekt Zagospodarowania terenu”; skala 1:500.
7. Rys nr 2 „Szczegóły konstrukcyjne”; skala 1:10; 1:20.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
„ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU W PARKU MIEJSKIM W STRZELCACH
KRAJEŃSKICH (NA DZIAŁCE NR EWID. 469/4)”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie na wykonanie dokumentacji na zadanie: „Zagospodarowanie części
terenu w Parku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (na działce nr ewid. 469/4)”.
2. INWESTOR
Inwestorem zadania jest:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyższego
zadania. W ramach zagospodarowania terenu na terenie Parku Miejskiego w
Strzelcach Krajeńskich (działka nr 469/4) przewidziano rozbiórkę istniejących
nawierzchni oraz likwidacje istniejącego skweru (drzewa i krzewy) wraz z rozbiórką
okalającego murku a następnie wykonanie nowych nawierzchni i schodów
terenowych z płyt betonowych/kostka granitowa oraz uporządkowanie istniejącej
zieleni.
Zakres robót obejmuje:
– roboty rozbiórkowe (chodnik o nawierzchni z płyt betonowych wraz z elementami
ulic, murki, balustrada);
– roboty brukarskie (nawierzchnia z płyt betonowych i kostki kamiennej, obrzeże
betonowe);
– roboty wykończeniowe (humusowanie pasa zieleni)
4. DANE WEJŚCIOWE.
•

Mapa zasadnicza w skali 1:500;

•

Uzgodnienia z Zamawiającym;

•

Wizja lokalna;

•

Pomiary uzupełniające;
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•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

5. STAN ISTNIEJĄCY
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie działki nr 469/4 przy
ul. Gorzowskiej 39. Powyższa działka graniczy z pasem drogowym w ciągu ul.
Gorzowskiej w ciągu którego wykonany jest chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej. W obszarze tym zlokalizowane są dwa obiekty usługowe. Teren jest
utwardzony – płyty betonowe i ograniczony krawężnikiem (od strony chodnika) oraz
murkiem wykonanym z brukowca,. Część terenu jest wydzielona murkiem z
brukowca i stanowi skwer porośnięty krzewami i drzewami. (w załączeniu
inwentaryzacja drzew i krzewów). Na granicy utwardzenia i terenu parku wykonane
są schody terenowe z elementów betonowych.
6. OPIS PROJEKTU.
6.1. Plan sytuacyjny.
W ramach zagospodarowania części działki nr 469/4 przewidziano wykonanie
następujących robót zaprojektowano
− wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 w miejscu istniejącej
nawierzchni oraz w obszarze istniejącego skweru (likwidacja skweru wraz z
drzewami i krzewami).
− wykonanie schodów terenowych łączących projektowane utwardzenie z
parkiem
− uporządkowanie terenów zielonych w nawiązaniu do nowoprojektowanego
utwardzenia.
Szczegóły rozwiązań projektowych w zakresie zagospodarowania terenu
przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan sytuacyjny”.
6.2. Przekrój normalny.
W ramach projektowanego zagospodarowania zaprojektowano nawierzchnie z
płyt betonowych 50x50x7 ograniczoną obrzeżem betonowym wraz z opaską z dwu
rzędów kostki kamiennej 9/11 (granit).
Konstrukcja chodnika o nawierzchni z płyt betonowych:
- płyta betonowa 50x50x7, kolor szary;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 4cm;
- kruszywo związane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.
Konstrukcja opaski z kostki kamiennej 9/11:
- kostka kamienna 9/11 (granit);
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm;
- kruszywo związane cementem C1,5/2,0; gr. 13/15cm.
Nawierzchnie ograniczono obrzeżem betonowym 30x8 usytuowanym na
podsypce piaskowo-cementowej o grubości 5cm.
Schody zaprojektowano o szerokości 4,5m z elementów betonowych obrzeże betonowe 8x30 oraz kostka kamiennej 9/11 (granit).
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Konstrukcja nawierzchni schodów:
- podbudowa betonowa C16/20 o gr. min. 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 4cm;
- kostka kamienna 9/11 (granit);
Stopnie schodów terenowych zaprojektowano o wysokości 13,5cm
Szerokości stopni projektowanych schodów wynosi 38cm (kostka kamienna –
30cm, obrzeże betonowe 8cm).
Schody ograniczono obrzeżem betonowym 8x30 ustawionym na podsypce
piaskowo-cementowej 1:4 o gr. 5cm i ławie betonowej z betonu C12/15. Stopnie
zaprojektowano z kostki kamiennej ograniczonej obrzeżem betonowym 8x30
ustawionym bezpośrednio na podbudowie betonowej.
Zaprojektowano podjazd dla wózków o szerokości 2x26cm z przerwą o
szerokości 30cm.
Szczegóły konstrukcyjne chodnika oraz schodów przedstawiono na rys. nr 2
„Szczegóły konstrukcyjne”.
6.3. Usytuowanie wysokościowe.
Zaprojektowane utwardzenie zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących
nawierzchni (chodnik przy ul. Gorzowskiej) oraz przyległych zabudowań.
Nawierzchnie należy ukształtować w sposób umożliwiający odprowadzenie wód
opadowych w kierunku terenów zielonych. Spadek poprzeczny nawierzchni wynosi
2,0%.
6.4. Odwodnienie.
Wody opadowe z zaprojektowanych nawierzchni odprowadzono w przyległy
teren zielony poprzez spadek poprzeczny o wartości 2,0%.
6.5. Roboty rozbiórkowe.
W ramach robót rozbiórkowych przewidziano rozbiórkę następujących
elementów:
− nawierzchnię betonową oraz z płyt betonowych wraz z obrzeżami w zakresie
opracowania;
− schodów terenowych
− rozbiórka części murku ograniczającego skwer (drzewa i krzewy do
przeznaczone do wycinki).
− balustrady okalającej utwardzenie
6.6. Uwagi końcowe.
1.

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić założenia projektowe w
nawiązaniu do stanu istniejącego w terenie w układzie wysokościowym oraz
sytuacyjnym

2.

W ramach robót przewidziano wycinkę drzew oraz krzewów (likwidacja
skweru), którą należy wykonać zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.
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3.

Teren objęty opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytków. W związku z
powyższym wydane zostały następujące decyzje (załączone do PW):
a. Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ZNG.5152.46.2021[SKr] z dnia 19.05.2021r.) – pozwolenie na
prowadzenie robót.
b. Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ZNG.5146.60.2021 z dnia 12.05.2021r.) – zgoda na wycinkę drzew.

4.

Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować a tereny zielone
w odtworzyć poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i
obsianiem trawą.

OPRACOWAŁ:
Mgr inż. Tomasz Marczewski
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Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce nr 469/4
w Strzelcach Krajeńskich
Inwentaryzacji poddano drzewa i krzewy rosnące na działce nr 469/4 w rejonie
skrzyżowania drogi krajowej nr 22 i drogi wojewódzkiej nr 156, zgodnie załącznikiem
mapowym
Na działce dominującym gatunkiem jest Żywotnik zachodni, który występuje w formie
piennej i krzewiastej. Ponadto na działce zinwentaryzowano krzewy Ognika szkarłatnego oraz
Migdałka trójklapowego.
W związku z faktem, że wszystkie formy pienne rosnącego Żywotnika zachodniego
poza jednym dwupniowym mierzone na wysokości 5cm nad powierzchnią ziemi posiadają
obwód mniejszy niż 50cm można je usunąć bez naliczania opłat, jednak za zgodą
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W inwentaryzacji zmierzono również powierzchnię
poszczególnych krzewów jednak suma powierzchni jaką zajmują na przedmiotowej działce
wynosi 24 m2. Wobec czego można je usunąć bez naliczania opłat jednak po otrzymaniu zgody
Wojewówdzkiego Konserwatora Zabytków.
Zinwentaryzowany Klon jesionolistny nie jest przewidziany do usunięcia.
LP Numer drzewa Gatunek drzewa lub Obwód (cm) mierzony 5 cm Nr. Działki
lub krzewu
krzewu
nad pow gruntu /
powierzchnia krzewów [m2]
Żywotnik zachodni
33 cm
469/4
1
1
2
2
Migdałek
1 m2
469/4
trójklapowy
3
3
Żywotnik zachodni
70 cm
469/4
4
4
Żywotnik zachodni
40 cm
469/4
5
5
Migdałek
2 m2
469/4
trójklapowy
6
6
Żywotnik zachodni
2 m2
469/4
7
7
Ognik szkarłatny
2 m2
469/4
8
8
Ognik szkarłatny
3 m2
469/4
9
9
Żywotnik zachodni
32 cm
469/4
10
10
Ognik szkarłatny
7m2
469/4
11
11
Ognik szkarłatny
3 m2
469/4
12
12
Ognik szkarłatny
1 m2
469/4
13
13
Migdałek
3 m2
469/4
trójklapowy
14
14
Żywotnik zachodni
48 cm
469/4
15
15
Żywotnik zachodni
43 cm
469/4
16
16
Żywotnik zachodni
48cm
469/4
17
18

17
18

Klon jesionolistny
Żywotnik zachodni

213 cm
40 cm

469/4
469/4

Uwaga:
Forma pienna Żywotnika zachodniego nr 3 posiada dwa pnie mierzone na wysokości 130cm
nad ziemią o obwodzie 16 cm i i 18 cm, a mierzony 5cm, nad powierzchnią gruntu posiada
70 cm obwodu.
Wykonał: Jerzy Połomski
Inspektor nadzoru terenów zieleni
uprawnienia nr 23/6/2003
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PLAN ORIENTACYJNY; skala 1 : 10 000

Dobiegnie

Lokalizacja
Inwestycji
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Gorzów Wlkp.

