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III. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
IIIA/ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Dokumentacja projektowa: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na
przedmieściu Oławskim we Wrocławiu, znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska Świstackiego - Więckowskiego” jest skoordynowana między branżowo, wykonana
zgodnie z umową i z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej (art.20.ust.4P.B.) i zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletnym z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć).
Za zgodność :
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚĆ OPISOWA
1. DANE OGÓLNE I EWIDENCYJNE.
1.1. Dane ewidencyjne opracowania
Inwestor –

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Obiekt –

drogi wewnętrzne, chodniki, tereny zieleni

Adres obiektu –

ul. Brzeska,
dz. nr 16/4, 17, 18/5, 18/7, 18/9, 18/10, 19, AM-10
obręb: Południe, Wrocław

Rejestr zabytków –

zespół Przedmieścia Oławskiego - układ urbanistyczny
wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo –
osadniczymi
- poz. 538/A/05 z dnia 20.06.2005 roku

Opracowanie –

Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego

Branża –

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stadium –

PROJEKT WYKONAWCZY – REWIZJA 1

Jednostka
projektowa –
Data –

Vertigo Margareta Jarczewska
51-662 Wrocław, ul. Jackowskiego 33
MARZEC 2018 r.

1.2. Podstawy opracowania i materiały wyjściowe






Umowa z Inwestorem
Wizja lokalna, inwentaryzacja terenu i zieleni
Mapa dla celów projektowych
Uzgodnienia z Inwestorem
Projekt budowlany zaakceptowany przez Inwestora i zatwierdzony decyzją
pozwolenia na budowę nr 933/17 z dnia 22.02.2017, wydaną przez Wydział
Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZADANIA
2.1. Przedmiot zadania (inwestycji)
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na
przedmieściu Oławskim we Wrocławiu, znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska Świstackiego – Więckowskiego.
Roboty budowlane polegają na:
- przebudowie nawierzchni dróg wewnętrznych, placów i chodników
- przebudowie miejsca składowania odpadów
- przebudowie instalacji zewnętrznej odwodnienia terenu
- budowie instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu
- budowie elementów małej architektury, tj. murki rabat, podpory pod pnącza,
ogrodzenia, schody itp.
- montażu elementów wyposażenia terenu, tj. ławek, donic itp.
2.2. Zakres terytorialny opracowania
Zakres terytorialny opracowania stanowi teren podwórka pomiędzy budynkami
mieszkalnymi przy ul. Brzeskiej, Świstackiego i Więckowskiego na dz. nr 17, 18/5, 18/7,
18/9, 18/10, 19, AM-10 obręb: Południe, Wrocław.
Opracowaniem objęto obszar o wielkości 1477,82 m2.
2.3. Zakres przedmiotowy opracowania
W ramach inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenu projektem objęto:
 prace przygotowawcze (rozbiórkowe)
 ukształtowanie terenu i wykonanie nawierzchni
 zieleń
 uzbrojenie terenu w instalację kanalizacji deszczowej i elektrycznej
oświetlenia terenu
 wykonanie częściowo podziemnych pojemników na odpadki
segregowane
 wykonanie schodów wejściowych do budynków
 wykonanie murków rabat zieleni oraz murków zejść do piwnic budynków
 wykonanie strefy rekreacyjnej z ogrodzeniem
 wykonanie konstrukcji podporowej pod pnącza na ścianie budynku
 montaż elementów wyposażenia terenu
3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Lokalizacja i ukształtowanie terenu, nawierzchnie
Opracowania dotyczy podwórka pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul.Brzeskiej,
Świstackiego i Więckowskiego na dz.nr17,18/5,18/7,18/9,18/10,19,AM-10 obręb: Południe
we Wrocławiu.
Teren będący przedmiotem opracowania jest ograniczony od strony południowej
i wschodniej wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi XIX-wiecznych kamienic, od wschodu
graniczy z budynkiem szkoły, a od północy ze szkolnym podwórkiem, od którego jest
oddzielony ceglanym murem. Wjazd na teren podwórza odbywa się od ul. Brzeskiej drogą
wyłożoną płytami betonowymi tzw. trylinką. Od ul. Świstackiego jest możliwość wejścia na
teren podwórka za pomocą przejścia bramowego. W obrębie podwórza występują różnego
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rodzaju nawierzchnie utwardzone (cegła klinkierowa, płyty betonowe, kostka granitowa) lub
nawierzchnie gruntowe i trawniki. W obrębie nawierzchni utwardzonych znajdują się wpusty
kanalizacji deszczowej. Wszystkie nawierzchnie są w złym stanie technicznym i wymagają
remontu.
W środkowej części podwórza zlokalizowany jest plac utwardzony kostką
kamienną i cegłą klinkierową, będący miejscem czasowego gromadzenia odpadów.
Natomiast w północnej części podwórka, w pobliżu muru granicznego z terenem
szkoły zlokalizowana jest betonowa piaskownica.
ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI:
Rodzaj nawierzchni

Powierzchnia w m2

Nawierzchnia z płyt betonowych - trylinka
(ciąg pieszo- jezdny)
Nawierzchnia betonowa - chodnik
Nawierzchnia betonowa – opaska wokół budynku
Nawierzchnia z płyt betonowych- chodnik

157.4
197.30
46
21.1
298,43

Nawierzchnia stabilizowana żwirem

198.90

Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnia z kostki ceglanej

75.60
124.8

Trawnik
Budynek mieszkalny

358,39

Razem

1477,82

3.2. Komunikacja
Wjazd na teren podwórza odbywa się od ul. Brzeskiej. Od ul. Świstackiego jest
możliwość wejścia na teren podwórka za pomocą przejścia bramowego. Brak jest
wydzielonych ciągów pieszych czy pieszo - jezdnych na terenie podwórka.
3.3. Uzbrojenie terenu w instalacje
W obrębie podwórza nie występują żadne zainwentaryzowane sieci i instalacje
uzbrojenia terenu, z wyjątkiem przyłączy kanalizacji deszczowej z istniejących wpustów, z
odprowadzeniem w kierunku do budynków mieszkalnych.
3.4. Zieleń
W obrębie podwórka zainwentaryzowano 4 sztuki krzewów owocowych, w złym
stanie zdrowotnym i kolidujących z fundamentami budynku szkoły. Krzewy przeznaczone
zostały do usunięcia.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejszy projekt zakłada przyjęcie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy
jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, a także podniosą znacząco walory
estetyczne miejsca.
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Podstawowym założeniem jest remont nawierzchni. Zaprojektowano ciąg
komunikacyjny pieszo-jezdny z obniżonymi krawężnikami, które służyć ma jako droga dla
pojazdów dostawczych (dowóz mebli, opału) do tylnych (podwórzowych) wejść do budynków
oraz dla pojazdów obsługi komunalnej. Zaprojektowano ciąg o nawierzchni z kostki
betonowej prostokątnej w kolorze grafitowym gr. 8cm, na podbudowach z kruszywa.
Ciągi i place przeznaczone wyłącznie do komunikacji pieszej zaprojektowane zostały
w nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej, w kolorze czerwonym, gr.8 cm, na
podbudowach z kruszywa, natomiast place manewrowe dla pojazdów komunalnych
zaprojektowano jako nawierzchnie przepuszczalne z ażurowej kostki betonowej gr. 8 cm, w
kształcie „kocich łbów” przerośniętych trawą.
W obrębie miejsca gromadzenia odpadów zaprojektowano remont nawierzchni
utwardzonej oraz przebudowę kontenerów gromadzących odpady. Zamiast naziemnych
kontenerów zaprojektowano
częściowo podziemne szczelne pojemniki na odpady
segregowane.
W pobliżu miejsca gromadzenia odpadów zaprojektowano prostokatny plac ze
stojakami na rowery. Za parkingiem zlokalizowana została rabata z drzewami, przewiduje się
wprowadzenie nasadzeń drzew średniej wysokości o zwartych koronach i przejrzystym
ulistnieniu. W pobliżu budynków mieszkalnych zaprojektowano wyniesione w murkach
betonowych rabaty przeznaczone na ogródki lokatorskie lub urządzone rabaty krzewiastobylinowe. Na murkach umieszczone zostaną drewniane siedziska.
W północnej części podwórka zaprojektowano urozmaicony wysokościowo plac z
nawierzchnią z tworzyw sztucznych EPDM z pagórkami, na których umieszczone zostały
elementy dekoracyjne w postaci kul i przepustów rurowych w nawierzchni. Plac wydzielony
został od pozostałego terenu niskim ażurowym ogrodzeniem stalowym.
Wybrane ściany szczytowe kamienic przeznaczone zostały pod obsadzenia zielenią i
utworzenia tzw. zielonych ścian. Zaprojektowano stelaże o konstrukcji ze stalowych profili,
stanowiącymi podpory pod rośliny pnące.
Podwórko oświetlone zostanie oprawami typu LED montowanymi na 5-cio metrowych
słupach, a wybrane ściany zielone podświetlone zostaną oprawami LED montowanymi w
ziemi.
4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI
W ramach prac przygotowawczych przewiduje się następujące rozbiórki i demontaże:
 rozbiórkę nawierzchni z płyt typu trylinka – pow. 142,3m2
 rozbiórkę nawierzchni betonowej wylewanej – pow. 193,0 m2
 rozbiórkę chodników z płyt betonowych 35x35cm – pow. 34,9 m2
 rozbiórkę nawierzchni z kostki kamiennej i cegły– 122,3 m2
 rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej – 30,7 m2
 demontaż piaskownicy betonowej
 demontaż schodów betonowych wejściowych do budynku (2x19x120cm) – 3 szt.
 rozbiórka murków oporowych zejść do piwnicy 6,2x1,5x0.25m oraz schodów
betonowych z wylewanych ze spocznikiem 1,0x5,1m – 2 szt.
 wycinki drzew i krzewów, zgodnie z gospodarką drzewostanem wg PW szaty
roślinnej
Uwaga: Inwentaryzacja dendrologiczna znajduje się w osobnym tomie
dokumentacji.
4.2. TYCZENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tyczenie układu przestrzennego, tj. chodników, placów oraz poszczególnych
elementów zagospodarowania terenów rekreacyjnych, rabat roślin sezonowych itp. zgodnie
z rysunkami szczegółowymi. Na rysunkach podane zostały współrzędne punktów
geodezyjnych ścieżek oraz punktów charakterystycznych poszczególnych elementów
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zagospodarowania, a także wzajemne odległości w nawiązaniu do założonych osi
zaznaczonych na rysunkach.
4.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I NAWIERZCHNIE
4.3.1. Przekroje podłużne i poprzeczne
Układ wysokościowy ciągów pieszych i rowerowych dostosowano do istniejących
rzędnych ciągów z którymi łączy się projektowane zagospodarowanie.
4.3.2. Odwodnienie
Odwodnienie ciągów pieszych i rowerowych projektuje się za pomocą spadków
poprzecznych do wpustów projektowanego odwodnienia kanalizacji deszczowej. Projekt
wykonawczy kanazlizacji deszczowej ujęty jest w odrębnym opracowaniu
4.3.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Rodzaj materiału

Warstwa

Kostka betonowa prostokątna 10x20cm
(kolor czerwony)
– podbudowa piesza
Podsypka piaskowo - cementowa
Kliniec stabilizowany o ciagłym uziarnieniu /ø
0-31,5mm/
Piasek średni

Ścieralna

Grubość w cm
8
3

Podbudowa

15

Warstwa
profilująca

10

Razem

36
Rodzaj materiału

Warstwa

Kostka betonowa prostokątna 10x20cm
(kolor grafitowy)
– podbudowa pieszo - jezdna
Podsypka piaskowo - cementowa
Kliniec stabilizowany o ciagłym uziarnieniu /ø
0-31,5mm/
Piach stabilizowany cementem Rm 2,5MPa

Ścieralna

Grubość w cm
8
3

Podbudowa

20

Wzmocnione
podłoże

15

Razem

46
Rodzaj materiału

Warstwa

Kostka betonowa ażurowa - nawierzchnia
przepuszczalna (przerośnięta trawą)
– podbudowa pieszo - jezdna
Podsypka piaskowo - cementowa
Kliniec stabilizowany o ciagłym uziarnieniu /ø
0-31,5mm/
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Ścieralna

Grubość w cm
8
3

Podbudowa

20

Piach stabilizowany cementem Rm 2,5MPa

Wzmocnione
podłoże

Razem

15
46

Rodzaj materiału

Warstwa

Nawierzchnia z tworzyw sztucznych
EPDM
Ścieralna
różnokształtny granulat EPDM Virgin frakcja
1-3,5mm
różnokształtny granulat SBR frakcja 2-6mm
Bezpieczna
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 2/8 mm
Podbudowa
stabilizowane mechanicznie (C 90/3)
zasadnicza
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 4/31,5 mm
Podbudowa
stabilizowane mechanicznie (C 90/3)
pomocnicza
Piach różnoziarnisty stabilizowany
Odsączająca
mechanicznie lub pospółka
Razem

Grubość w cm

1
5
5
15
10
36

Elementy brzegowe:
 ciągi piesze - obrzeże betonowe 8/25 cm w ławie betonowej 25x25cm z betonu
C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (warstwa o grubości 3cm), - w
świetle h=0 cm
 ciągi pieszo-jezdne – krawężnik drogowy betonowy 15/25 cm w ławie betonowej
25x30cm z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 (warstwa o
grubości 3cm), - w świetle h=2,0cm
4.4. PARKING ROWEROWY
Na placu o wym. 4,25x7,50m o nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm, gr. 8cm, w
kolorze czerwonym, zlokalizowano 8-stanowiskowy parking rowerowy. Na placu
zmontowane zostaną 4 dwustanowiskowe stojaki rowerowe. Zaprojektowano stojaki
rowerowe, o wym. 6x80x110cm, ze stali ocynkowanej powlekanej piecowym lakierem
proszkowym w kolorze grafitowym RAL7021, montowany poprzez zabetonowanie
elementów kotwiacych do stóp fundamentowych z betonu C 16/20 o wym. 25x25x50 cm .
Konstrukcja zadaszenia zaprojektowana została z kształtowników stalowych
zamkniętych 5x100x100mm, malowanych w kolorze grafitowym RAL7021. Podstawy słupów
stalowych S1 mocowane są do wkręcanych fundamentów KSF M 114x1300-M24 za
pomocą 6 śrub M14. Słupy S1 stężone są dołem podwalinami stalowymi Pd oraz górą
płatwiami Pł spawanymi do słupów. Pomiędzy podwalinami i płatwiami w obrysie ścian
zewnętrznych mocowane są słupki pośrednie drewniane S2, o wym. 10x10cm oraz listwy
montażowe pionowe S1 o wym. 5x5cm. Słupki drewniane mocowane są do konstrukcji
stalowej za pomocą dospawanych płaskowników montażowych o wym. 5x50x80mm.
Konstrukcję dachu stanowią krokwie drewniane K, o wym. 8x10cm, układane na
stalowych płatwiach. Na krokwiach mocowane są prostopadle do krokwii krokiewki
montażowe Lk, o wym. 5x5cm. Na krokiewkach układane jest pokrycie daszku z
jednokomorowych bezbarwnych płyt poliwęglanowych, gr 8mm. Profile łączące i zamykające
płyty poliwęglanowe aluminiowe systemowe, zależne od przyjętego przez Wykonawcę
rodzaju płyt.
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Ażurowe wypełnienie ścian tworzą poziome drewniane listwy o przekroju 5x5cm
mocowane do pionowych listw montażowych. Listwy drewniane mocować do słupków
drewnianych S2 i S3 za pomocą wkrętów do drewna M8, ze stali nierdzewnej A2, nacięcie
Torx, z łbem płaskim.
Wszystkie elementy drewniane wykonać z drewna modrzewiowego, sleekcjowanego,
bezsękowego, impregnowanego ciśnieniowo przeciwgrzybiczo i przeciwwilgociowo. Po
zamontowaniu elementów drewnianych konstrukcji i listew elewacji wszystkie elementy
drewniane zabezpieczyć poprzez dwukrotne olejowanie na gorąco olejem bezbarwny na
bazie oleju tungowego.
Do wnętrza prowadzi wejście z dłuższego boku, zamknięte drzwiami stalowymi.
Zaprojektowano drzwi z ramki stalowej z kształtowników stalowych zamkniętych o wym.
3x50x50mm, wypełnione stalową siatką cięto-ciągnioną malowaną w kolorze grafitowym.
Drzwi wyposażone w zamek patentowy.
Zadaszony parking wykonany zostanie w II etapie realizacji, po uzyskaniu przez
Inwestora środków finansowych.

4.5. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH
W miejscu, gdzie do tej pory stały pojemniki na odpady, zaprojektowano częściowo
podziemny system gromadzenia odpadów segregowanych. Zaprojektowano 6
samodzielnych, szczelnych, zagłębionych w ziemi kontenerów na odpady segregowane o
ø134cm i wys. 270cm i poj. 3m3 każdy. Ponad poziom terenu wystaje zewnętrzna część
pojemnika na wysokość 120 cm (łącznie z pokrywą, bez haków do opróżniania)
Pojemnik złożony jest z zamontowanego na stałe pojemnika z twardego polietylenu
PE-HD, wystającego 90 cm powyżej poziomu terenu. W części podziemnej wyposażony jest
w pierścień kotwiący ze stali nierdzewnej. W górnej części znajduje się obręcz ze stali
nierdzewnej, utrzymująca kształt pojemnika, z nakrywą z grubego polietylenu ze
zintegrowaną klapą wrzutową. Wysokość pojemnika łącznie z nakrywą wynosi 120cm.
Zaprojektowano nakrywy pojemników w kolorach odpowiadających segregowanym
odpadom. Jako obramowanie pojemników zaprojektowano listwy z desek kompozytowych w
kolorze grafitowym. Pojemnik wyposażony jest we wkład gromadzący z podwójnych,
wzmocnionych worków, o poj. 3m3. Pojemnik gromadzący jest obsługiwany przez pojazdy
komunalne wyposażone w HDS.
Pojemniki na odpady zamontowane zostaną w obrębie istniejącego miejsca
gromadzenia odpadów o wym. 3,22x4,82m. Istniejąca nawierzchnia placu utwardzona
zostanie kostką betonową gr. 8 cm w kolorze grafitowym. Stały pojemnik z polietylenu należy
osadzić na 5 cm warstwie balastu i 25 cm stabilizowanej warstwie kruszywa kamiennego
0/31,5mm. Po osadzeniu i wypoziomowaniu pojemników należy zasypywać warstwą
stabilizowanego piachu gr. 23 cm, następnie warstwą balastu gubości ok. 80 cm. Warstwa
balastu powinna znajdować się 20cm poniżej pierścienia kotwiącego i co najmniej 60 cm
powyżej pierścienia. Przyjęto wykonanie balastu z suchego betonu, tj. mieszanki piasku,
cementu i żwiru w proporcji 40%:10%:50%. Powyżej warstwy balastu wykop wypełnić
stabilizowanym piaskiem średnim, na którym należy wykonać warstwy nawierzchni zgodnie z
projektem.
W ramach I etapu realizacji wykonane zostaną 4 kontenery na odpady
segregowane, pozostałe 2 kontenery wykonane zostaną w II etapie realizacji, po
uzyskaniu przez Inwestora środków finansowych.
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W ramach I etapu zaprojektowano następujące pojemniki:
 2 pojemniki na odpady zmieszane
 1 pojemnik na plastik
 1 pojemnik na szkło
4.6. MURKI BETONOWE RABAT I SIEDZISKA
W obrębie podwórka zaprojektowano 3 rabaty zieleni wygrodzone betonowymi
murkami z wbudowanymi ławkami betonowymi oraz 2 zestawy siedzisk o wym. 55x360cm i
55x900cm.
Zaprojektowano rabaty o wym. 4,22x4,2m; 4,8x5,02m i 4,2x11,22m. Rabaty
obrzeżone są murkami wykonanymi z prefabrykowanej palisady betonowej 11x20x100cm, w
kolorze szarym. Palisadę murku posadawiać na poziomach podanych na rysunku, w
betonowej ławie z oporem 30x30/80cm na 5 cm warstwie pospółki. Murek od strony
styku z podłożem gruntowym izolować masami przeciwwilgociowymi Abizol R+P.
W murkach montować ławki betonowe z siedziskiem drewnianym, o wym.
55x180x50cm. Zaprojektowano modułowe ławki z betonu
B40, surowego,
malowanego w kolorze grafitowym (RAL7016) z listwami z drewna iglastego,
impregnowanego i malowanego natryskowo w kolorze orzech. Ławki posadawiać za
pomocą wklejanych kotew stalowych M12 ( w ilości 2 szt/ławkę) na ławie betonowej
o wym. 40x55x180cm z betonu C12/15, na 30 cm warstwie pospółki. Poziom
posadowienia ław betonowych wg rys. szczegółowego. Powierzchnie ławek na styku
z gruntem izolować masami przeciwwilgociowymi Abizol R+P.
4.7. MURKI BETONOWE ZEJŚĆ DO PIWNICY I SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKÓW
W obrębie podwórka przy kamienicy ul. Brzeska 6 zaprojektowano remont murków
oporowych zejść do piwnic. Zamiast ceglanych ścianek oporowych zaprojektowano ścianki
oporowe prefabrykowane L155/12 (różnica poziomów 1,08m) o gr. 12 cm, przyjęto elementy
dla obciążenia do 5kN/m2. Elementy prefabrykowane należy posadawiać na poziomach
podanych na rysunku, na 30 cm warstwie pospółki, 10 cm warstwie wyrównawczej z
chudego betonu i 5 cm warstwie podsypki cem.-piask. (1:4). Wewnątrz ścianki wykonać
opaskę drenarską ze żwiru płukanego bez cząstek gliniastych ř20-50mm, warstwę drenującą
szer. 20 cm wykonać do poziomu przemarzania. Wzdłuż ścianki w dolnej części opaski
drenarskiej ułożyć rurkę drenarską ø50mm. Po osadzeniu ścianek zasypki ścianki wykonać z
gruntu przepuszczalnego, niespoistego i niewysadzinowego, układanego warstwami gr. ok
20-30 cm, do poziomu warstw nawierzchni. Ścianki od strony styku z podłożem gruntowym
izolować masami przeciwwilgociowymi Abizol R+P. W miejscach szczelin dylatacyjnych od
strony wyżej położonej warstwy gruntu należy na szczelinie przykleić pasy geowłókininy o
szerokości około 50cm, zabezpieczajace szczelinę przed cząstkami gruntu. Szczelinę
dylatacyjną należy wypełnić kitami trwale plastycznymi lub styropianem twardym
zabezpieczającym przed przesiękami wody gruntowej i opadowej.
Pomiędzy ścianką oporową a ścianą kamienicy zaprojektowano wykonanie schodów
betonowych 6x18x25. Zaprojektowano schody betonowe płytowe, wylewane, z betonu
C20/25 gr. 15 cm zbrojonego przeciwskurczowo warstwą siatki zbrojeniowej z drutu śr.
8mm, o rozstawie oczek #10x10cm, płytę wylewać na 10 cm wylewce z chudego betonu
C12/15 i warstwie stabilizowanej pospółki. Stopnice schodów wykonać ze spadkiem 0,5% i
zacierać na szorstko. Powierzchnia dolnego spocznika schodów, na poziomie wejśc do
piwnic utwardzona kostka betonową 10x20cm, gr. 8cm układaną na 3 cm warstwie podsypki
cementowo-piaskowej, na 10 cm warstwie klińca o ciłagłym uziarnieniu 0/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, na 10 cm warstwie piasku stabilizowanego mechanicznie. W
nawierzchni zamontować żeliwny wpust drenujący o wym. 25x25cm. Zaprojektowano wpust
drenujący z koszem osadczym, na perforowanym korpusie DN200/l=580mm z PCV. Wokół
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korpusu wpustu wykonać obsypkę drenarską ze żwiru płukanego 5/20mm, bez cząstek
gliniastych. Obsypkę stabilizować mechanicznie warstwami. Nawierzchnię wokół wpustu
układać z 0,5% spadkiem w kierunku wpustu.
Na murkach oporowych zaprojektowano balustradę stalową wys. 1,1 m.
Zaprojektowano balustradę złożoną ze słupków z profila zamkniętego 4x70x70mm z
pochwytem oraz wypełnieniem poziomym z profili zamknętych 3x50x70mm (długości
poszczególnych elementów wg rys.szczeg.) Słupki balustrady kotwione są do murku
oporowego za pomocą dospawanych podstaw z płaskownika 10x150mm oraz kotew
wklejanych M12. Balustradę zabezpieczyć antykorozyjneie poprzez malowanie proszkowe w
kolorze grafitowym (RAL7016).
W obrębie podwórza znajdują się dwie kamienice, do których prowadzą zewnętrzne
schody wejściowe. Zaprojektowano remont istniejących schodów o różnicy poziomów +45
cm. Zaprojektowano betonowe schody blokowe prefabrykowane, o wym. 15x40x160cm, o
nawierzchni szorstkiej, piaskowanej, w kolorze szarym. Schody blokowe osadzone na
murkach policzkowych z bloczków betonowych B-1, gr. 24 cm, posadowionych na ławach
betonowych 30x40cm z betonu C12/15. Stopnice montować na kotwy wklejane do betonu
M12x120 systemowe, w ilości 2 kotwy/stopnicę. Stopnice układać ze spadkiem min. 0,5%.
Ścianki policzkowe od strony styku z podłożem gruntowym izolować masami
przeciwwilgociowymi Abizol R+P, powyżej poziomu terenu murki tynkowane tynkiem
mozaikowym w kolorze szarym.
4.8. PLAC REKREACYJNY
W północno-wschodniej części podwórka zaprojektowano prostokątny, wydzielony
ogrodzeniem teren rekreacyjny, o wym. 6,4x11,7 2 m o nawierzchni z tworzyw sztucznych
EPDM. Nawierzchnia placu została wyprofilowana w kształcie pagórków i wzniesień, na
których zamontowano elementy dekoracyjne w kształcie kul i przepustów rurowych.
Zaprojektowano 3 pagórki na planie elips, o wys. 30, 70 i 80cm. W 2 wyższych
pagórkach zamontowano tunele rurowe o śr. 60 cm i długości 2 i 3m. Tunele wykonać z rury
z tworzywa epoksydowego, zakończonej dwustronnie płytą laminowaną HPL, rura i płyta w
kolorze czerwonym.
W obrębie placu pomiędzy pagórkami zaprojektowano 5 kul z tworzywa EPDM,
zaprojektowano 3 kule o średnicy 60 cm, w kolorze Sky Blue (RAL5015) i 2 kule o średnicy
40 cm w kolorze Turquoise (RAL5018). Kule kotwić w stopach betonowych 25x25cm, za
pomocą systemowych kotew stalowych.
Zaprojektowano piaskownicę w kształcie elipsy, o wym. 170x309cm. Obrzeże
piaskownicy z płaskownika ze stali ocynkowanej 3x500mm, kotwionego w ławie betonowej o
wym. 20x30cm za pomocą dospawanych do płaskownika prętów stalowych śr. 5mm, dł.
60cm, w ilości 3 szt/mb. Płaskownik wykończony rurką śr. 15mm, o gr. ścianki 3mm,
wygietą do kształtu płaskownika.
Na placu zamontowane zostaną 3 ławki drewniane z oparciem, o konstrukcji stalowej
i wym. 60x190cm. Konstrukcja stalowa ławki z profila zamknietego, malowana w kolorze
grafitowym (RAL7021), listwy siedziska i oparcia z drewna iglastego, lakierowanego w
kolorze orzech. Ławki mocowane wkrętami do stóp z obrzeża betonowego 8x25cm.
Montowanie pod górną warstwą nawierzchni EPDM.
Plac rekreacyjny wygrodzony został od reszty wnętrza podwórzowego za pomocą
niskiego ażurowego ogrodzenia stalowego wysokości 1,0 m. Zaprojektowano ogrodzenie
stalowe z gotowych przęseł ze słupkami stalowymi. Przęsło o wymiarze 5x220x110cm oraz
furtka o wym. 5x105x110cm wykonane są z profila zamkniętego i prętów stalowych
kwadratowych, malowane w kolorze czarnym. Słupki, w rozstawie co 2,14m w osiach,
kotwione są w stopach fundamentowych z betonu C16/20, o śr. 2cm, h=50cm, na 20 cm
warstwie pospółki.
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4.9. KONSTRUKCJE WSPORCZE POD PNĄCZA
W obrębie podwórza zaprojektowano zazielenienia ścian szczytowych. Wprowadzone
zostały dwa rodzaje ścian zielonych:
 ściany obsadzone roślinami pnącymi nie wymagającymi podpór - SZ1
 ściany obsadzone roślinami pnącymi wymagającymi konstrukcji wsporczych
odsuniętych od elewacji budynku - SZ2
 ściany obsadzone roślinami pnącymi wymagającymi konstrukcji wsporczych
mocowanych bezpośrednio do ścian – SZ3 i SZ4
Z uwagi na pozostawienie możliwości przyszłego ocieplania ścian szczytowych
budynków podpory pod pnącza SZ2 zaprojektowano jako samodzielną konstrukcję ramową z
profili zamkniętych, słupki z rury kwadratowej 4x120x120mm oraz poziome rygle 6x120x120
mm. Konstrukcja fundamentowana jest do stóp fundamentowych 40x50x30cm i mocowana
jest w węzłach do stropów między kondygnacyjnych za pomocą kotew M20 wklejanych. Na
ryglach napięta jest konstrukcja cięgien z linek stalowych T1x19 ø5mm ze stali nierdzewnej.
Wstępne napięcie lin to około 2,0kN, dla każdego cięgna. Cięgna zakończone kauszami oraz
śrubą napinającą, mocowanie lin do rygli w osi rygli za pomocą oczek przykręcanych do
półek rygli. Konstrukcja ramowa zabezpieczona przeciwkorozyjnie i malowana w kolorze
grafitowym.
Konstrukcja wsporcza SZ2 wykonana zostanie w II etapie realizacji, po uzyskaniu
przez Inwestora środków finansowych.
Podpory pod pnącza SZ3 i SZ4 zaprojektowano jako konstrukcje stalowe z
systemowych paneli siatkowych mocowanych bezpośrednio do ścian, za pomocą kotwe
stalowych. Zaprojektowano systemowe kratki do pnączy, wykonane z drutu ø 5mm, o
oczkach 15x15 cm, ocynkowanych ogniowo, mocowanych do ściany przy pomocy
systemowych haków ocynkowanych i kołków rozporowych 10x150.
Zaprojektowano następujace podpory:
 SZ3 – o wym. 180x360cm – 5 szt.
 SZ4 – o wym. 180x270cm – 4 szt.
4.10. ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU
 ławki z oparciem, o wym. 60x190cm, konstrukcja stalowa ławki z profila zamknietego,
malowana w kolorze grafitowym (RAL7021), listwy siedziska i oparcia z drewna
iglastego, lakierowanego w kolorze orzech. Ławki mocowane wkrętami do stóp z
obrzeża betonowego 8x25cm – 3 szt.
 ławki bez oparcia, o wym. 55x180x50cm, ławka betonowa z betonu B40, surowego,
malowanego w kolorze grafitowym (RAL7016) z listwami z drewna iglastego,
impregnowanego i malowanego natryskowo w kolorze orzech – 9 szt.
 kosze na śmieci, o wym. 43x46x80cm i poj. 70L, kosz z betonu odlewniczego
piaskowanego w naturalnym szarym kolorze, z wkładem z popielniczną ze stali
ocynkowanej – 1 szt.
 stojaki rowerowe, o wym. 6x80x110cm, ze stali ocynkowanej powlekanej piecowym
lakierem proszkowym w kolorze grafitowym RAL7021, montowany poprzez
zabetonowanie elementów kotwiacych do stóp fundamentowych z betonu C 16/20 o
wym. 25x25x50 cm – 4 szt.
 słupki parkingowe – słupek betonowy stożek, o wym. 20/30cm, wys. 55cm z betonu
płukanego, wykończenie grys granitowy w kolorze jasnoszarym, kotwiony za pomocą
kotwy stalowej do stopy betonowej 25x25x50cm – 5 szt.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS TERENU
Rodzaj nawierzchni

Powierzchnia w m2

Nawierzchnia z kostki betonowej (jezdna)
Nawierzchnia z kostki betonowej ceglanej
(piesza)
Nawierzchnia z ażurowej kostki betonowej
(przerostowa, przepuszczalna)

342
318,06
73,68

Nawierzchnia z tworzyw sztucznych

68,56

Zieleń niska oraz wysoka

134,02

Rabaty krzewiasto-bylinowe

80,32

Rabaty pod uprawy lokatorskie

58,26

Miejsce gromadzenia odpadów (istniejące)

15,28

Nawierzchnia piaszczysta

4,13

Elementy małej architektury (murki, schody,
studzienki piwniczna)

25,12

Budynek mieszkalny (istniejący)

357,22

Powierzchnia całkowita terenu

1477,82
346,28
(co stanowi 30,9% terenu podwórza
objętego zagospodarowaniem)

Powierzchnia biologicznie czynna

6. INFORMACJA O ODSTĄPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z art. 36a, ust.5, Prawa Budowlanego dopuszcza się nieistotne odstępstwa
od przedłożonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie
wymagające uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, o ile nie dotyczy
niezbędnych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego, zapewniających
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza się:
- zmiana parametrów fizycznych, zmiana parametrów technicznych materiałów,
elementów i urządzeń, zmiana dostawcy materiałów i urządzeń, aparatury na innego pod
warunkiem dostarczenia elementów i urządzeń o parametrach jak projektowane, oraz o
posiadaniu przez nich wymaganych certyfikatów i dopuszczeń stosowania
- przesunięcie trasy projektowanych przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego od
trasy przedstawionej w części rysunkowej o odległość do 50cm.
- wszystkie wymienione zmiany muszą być usankcjonowane wpisem projektanta do
dziennika budowy
- wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza się zastosowanie „równoważnych” materiałów i
urządzeń do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych
materiałów lub urządzeń o parametrach technicznych „nie gorszych” niż przyjęte w projekcie.

opracowanie:
arch. Margareta Jarczewska
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