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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej – 

wykonawczej i realizacja na jej podstawie zagospodarowania siedmiu terenów oraz fragmentów 

„zielonej ulicy” (zgodnie z wykazem działek przedstawionym w poniższej tabeli). 
 

Tabela 1. Zestawienie obszarów opracowania oraz ich danych katastralnych 

Nazwa obszaru Dane katastralne 

Obszar 1. Teren ograniczony 
ulicami Rychtalską i Ustronie oraz 
pierzeją kamienic przy ul. Jedności 
Narodowej 

- 19, AM 10, użytek: Bp, własności: Gmina Miejska Wrocław ;  
- cz.18/11, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław;  
- 18/10, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Obszar 2. Zachodnia część 
podwórza pomiędzy ulicami 
Daszyńskiego, Żeromskiego i 
Orzeszkowej 

- 4, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 6, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz.19/12, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Obszar 3. Podwórze wewnątrz 
kwartału zabudowy pomiędzy 
ulicami: Daszyńskiego, Lompy, 
Orzeszkowej i Jaracza 

- cz.57/2, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 
 

Obszar 4. Podwórze wewnątrz 
kwartału zabudowy pomiędzy 
ulicami: Walecznych, Prusa i Reja 

- 39/2, AM 8, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 40/2, AM 8, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 49, AM 8, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 48, AM 8, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Obszar 5. Obszar przy 
skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i 
B. Prusa 

- cz.31/2, AM 8, użytek: Bz, własności: Gmina Miejska Wrocław/ZZM; 
- cz. 31/1, AM 8, użytek: Tp, własności: Gmina Miejska Wrocław/ZZM; 
- cz.80, AM 14, użytek: Bz, własności: Gmina Miejska Wrocław/ZZM. 

Obszar 6. Podwórze wewnątrz 
kwartału zabudowy pomiędzy 
ulicami: Nowowiejską, 
Żeromskiego, Orzeszkowej i 
Barlickiego 

- 77, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; ( Park 
kieszonkowy ); 
- cz.75, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 83/6, AM 9, użytek: Bp, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Obszar 7. (obszar przy ulicy 
Wygodnej między Nowowiejską a 
Żeromskiego) 

- cz. 56, AM 13, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 59, AM 13, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 47, AM 13, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz.57, AM 13, użytek: Bp, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz.58, , AM 13, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Zielona ulica – ciąg ul. 
Daszyńskiego wraz z przegródkami 
oraz Zielona fragment ulicy B. 
Prusa na odcinku wzdłuż Skweru 
Ludzi ze Znakiem „P”. 

- 66, AM 10, użytek: dr, własności: Gmina Miejska Wrocław/ ZDiUM; 
- 105, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 170, AM 10, użytek: dr, własności: Gmina Miejska Wrocław/ ZDiUM; 
- 135/3, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 137, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 142, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 22/5, AM 2, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 22/3, AM 2, użytek: dr, własności: Gmina Miejska Wrocław/ ZDiUM; 
- cz. 32, AM 8, użytek: Bz; Własność Gmina Miejska Wrocław/ ZZM; 
- 16, AM, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 34, AM 8, użytek: dr, własności: Gmina Miejska Wrocław/ZDiUM. 

Zarządcą obszarów 1, 2, 6 i 7 jest Zarząd Zasobu Komunalnego Sp. z o.o.(ZZK). 

Zarządcą obszarów 3 i 4 jest Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (WM). 

Zarządcą obszaru 5 w strefie realizowanej zieleni jest Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (ZZM). 

Zarządcą obszaru „Zielonej ulicy” oraz fragmentu działki drogowej na obszarze 1 jest Zarząd Dróg 

i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (ZDiUM). 
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Celem projektu Grow Green jest przystosowanie miasta do zmian klimatu między innymi 

poprzez stworzenie demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne 

obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych. 

Te przykładowe rozwiązania to właśnie parki kieszonkowe, zielone ściany i ulice. 

Zamówienie ma na celu kształtowanie innowacyjnych aranżacji obszarów (demonstratorów) 

uwzględniających aspekty adaptacji przestrzeni śródmiejskich Wrocławia do zmian klimatu z 

zastosowaniem rozwiązań opartych na naturze (tzw. Nature Based Solutions). W tym ujęciu 

„adaptacja do zmian klimatu” odnosi się do następujących aspektów: 

1. poprawa warunków klimatycznych (przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła, lokalne 

obniżanie temperatur); 

2. podnoszenie poziomu retencji wody w glebie (ograniczanie spływu wody do kanalizacji, 

zwiększanie możliwości naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wód opadowych na terenie); 

3. zwiększenie bioróżnorodności (kształtowanie stabilnych ekosystemów, poprawa warunków 

siedliskowych dla roślin, zwiększanie populacji i różnorodności gatunków rodzimej fauny); 

4. poprawa jakości powietrza (redukcja emisji zanieczyszczeń); 

5. poprawa jakości środowiska akustycznego (redukcja emisji hałasu); 

6. aspekty społeczne i ekonomiczne (zwiększenie poziomu zadowolenia z jakości przestrzeni 

publicznych i zaangażowania mieszkańców, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie 

ochrony środowiska, zmian klimatu i rozwiązań typu NBS). 

Zgodnie z założeniami projektu Grow Green, realizowane działania powinny być inspirowane 

rozwiązaniami typu Nature Based Solution (NBS) – „działania inspirowane, wspierane naturą i 

naśladujące naturę”1; które cechują energooszczędność i zasobooszczędność, odporność na zmiany 

oraz dostosowane do lokalnych warunków. 

1.1. Skróty wykorzystane w PFU 

W niniejszym dokumencie wykorzystano następujące skróty: 

PFU – program funkcjonalno-użytkowy, 

Koncepcja - Koncepcja programowa dla projektu „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, 

wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do 

zmian klimatu - Parki kieszonkowe” – zał. nr 3 do PFU. 

Zamawiający – podmiot Gminy Wrocław odpowiedzialny za przeprowadzanie zadania 

inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i realizacji demonstratorów w ramach projektu 

GrowGreen 

BPK – Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu – komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia 

odpowiedzialna za nadzór i koordynację merytoryczną nad projektem Grow Green 

Wykonawca - podmiot realizujący prace projektowe i wykonawcze na podstawie niniejszego PFU 

Projektant – autor(zy) dokumentacji i projektów wykonawczych służących realizacji projektu 

Grow Green 

Wykonawca robót – podmiot realizujący prace wykonawcze 

PB – Projekt budowlany 

PW – Projekt wykonawczy 

STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

MKZ - Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu  
ZDiUM - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości – opracowany i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji PZJ, 

przedstawiający zamierzony przez Wykonawcę sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 

 

                                                      

 
1 “Nature based solutions – actions which are inspired by, supported by or copied from nature” (EU 2015). 
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Podstawę opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowi 

Koncepcja programowa dla projektu „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian 

klimatu - Parki kieszonkowe” (Dworniczak, Żelazny, Święs 2018). 

Opracowana koncepcja w kompleksowy sposób ujmuje zagospodarowanie obszarów 

podwórzy i „Zielonej ulicy”. UWAGA: PRZEDMIOTEM ORACOWANIA PFU SĄ WYŁĄCZNIE 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH „PROJEKTU GROW GREEN” – 

opisane poniżej. 

1.2.1. Zakres zamówienia – zadania wskazane do realizacji 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, 

wykonanie prac budowlanych, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania, jeśli będzie 

wymagana, oraz przekazanie do użytkowania obiektu będącego przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza przekazanie terenu budowy Wykonawcy przed odbiorem i ostateczną 

akceptacją dokumentacji projektowej, w celu rozpoczęcia prac porządkowych i przygotowawczych. 

 

Zakres zamówienia obejmuje:  

- Zadanie 1:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  wielobranżowej  na  podstawie  

wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów. 

- Zadanie 2: Wykonanie robót zagospodarowania terenu na  podstawie  wytycznych zawartych w 

PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę. 

1.2.2. Powierzchnie obszarów 

Obszary przewidziane do zagospodarowania obejmują następujące powierzchnie: 

- obszar 1. – 1356 m2 

- obszar 2. – 1539 m2 

- obszar 3. – 2392 m2 

- obszar 4. – 2090 m2 

- obszar 5. – 830 m2 

- obszar 6. – 960 m2 

- obszar 7. – 1965 m2 

- Zielona ulica – 4971 m2 

 
Ryc. 1. Schemat lokalizacji obszarów realizacji prac 
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1.2.3. Zakres robót budowlanych 

Po zatwierdzeniu koncepcji należy zaprojektować i zrealizować zadanie uwzględniając w 

szczególności następujące elementy: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych; 

- remont i uzupełnienie istniejących schodów terenowych; 

- remont i uzupełnienie istniejących murów oporowych; 

- remont istniejących alejek mineralnych utwardzonych; 

- wykonanie nowych obrzeży betonowych lub z blachy lub drewnianych; 

- remont istniejących elementów małej architektury; 

- wykonanie nowych odcinków nawierzchni mineralnej utwardzonej na podbudowie z kruszywa 

łamanego wraz z obrzeżami; 

- wykonanie nowych odcinków nawierzchni półprzepuszczalnych pokrytych roślinnością na 

podbudowie z kruszywa łamanego wraz z obrzeżami o nośności dostosowanej do przewidywanej 

funkcji; 

- wykonanie instalacji małej retencji i użycia wody opadowej – beczki z deszczówką do podlewania 

roślin zasilane z rur spustowych – nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego; 

- wykonanie małej retencji na terenie z dedykowanymi roślinami wodnymi – niecki retencyjne, muldy 

chłonne lub ogrody deszczowe – nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego; 

- wykonanie żelbetowych murów oporowych w standardzie betonu architektonicznego; 

- wykonanie podestów z funkcja donic wykorzystujących wodę opadową;    

- wykonanie terenowych prefabrykowanych schodów w standardzie betonu architektonicznego; 

- wykonanie siedzisk i innych elementów małej architektury w standardzie betonu architektonicznego; 

- prace ogrodnicze; 

- prace w zakresie zieleni: wycinki kompozycyjne, wycinki sanitarne, zakładanie darni, nowe 

nasadzenia zieleni,  

- pielęgnacja gwarancyjna zieleni; 

- prace w zakresie podnoszenia bioróżnorodności: wykonanie zastępczych siedlisk dla owadów i 

innych bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających (hotele dla owadów); 

- wykonanie i zakładanie stałych karmników dla ptaków i wiewiórek, instalacja skrzynek; 

- zakładanie domków dla małych ssaków (np. jeży lub kotów). 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w 

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub 

dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość 

tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

 

Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym dotyczącym Części I, II, III, IV może 

dotyczyć prac projektowych oraz następujących robót budowlanych: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych; 

- remont i uzupełnienie istniejących schodów terenowych; 

- remont i uzupełnienie istniejących murów oporowych; 

- remont istniejących alejek mineralnych utwardzonych; 

- wykonanie nowych obrzeży betonowych lub z blachy lub drewnianych; 

- remont istniejących elementów małej architektury; 

- wykonanie nowych odcinków nawierzchni mineralnej utwardzonej na podbudowie z kruszywa 

łamanego wraz z obrzeżami; 

- wykonanie nowych odcinków nawierzchni półprzepuszczalnych pokrytych roślinnością na 

podbudowie z kruszywa łamanego wraz z obrzeżami o nośności dostosowanej do przewidywanej 

funkcji; 

- wykonanie instalacji małej retencji i użycia wody opadowej – beczki z deszczówką do podlewania 

roślin zasilane z rur spustowych – nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego; 
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- wykonanie małej retencji na terenie z dedykowanymi roślinami wodnymi – niecki retencyjne, muldy 

chłonne lub ogrody deszczowe – nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego; 

- wykonanie żelbetowych murów oporowych w standardzie betonu architektonicznego; 

- wykonanie podestów z funkcja donic wykorzystujących wodę opadową;    

- wykonanie terenowych prefabrykowanych schodów w standardzie betonu architektonicznego; 

- wykonanie siedzisk i innych elementów małej architektury w standardzie betonu architektonicznego; 

- prace ogrodnicze; 

- prace w zakresie zieleni: wycinki kompozycyjne, wycinki sanitarne, zakładanie darni, nowe 

nasadzenia zieleni,  

- pielęgnacja gwarancyjna zieleni; 

- prace w zakresie podnoszenia bioróżnorodności: wykonanie zastępczych siedlisk dla owadów i 

innych bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających (hotele dla owadów); 

- wykonanie i zakładanie stałych karmników dla ptaków i wiewiórek, instalacja skrzynek; 

- zakładanie domków dla małych ssaków (np. jeży lub kotów). 
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.4. Opis obszaru opracowania 

Obszar 1. 

Teren opracowania ograniczony jest ul. Ustronie, ul. Rychtalską i pierzeją kamienic od strony ul. 

Jedności Narodowej. Do realizacji przeznaczony jest cały teren opracowania z wyjątkami, zawartymi 

w projekcie, o powierzchni przybliżonej około 1356 m2.  

Teren znajdujący się na tyłach kamienic w większości pokryty jest nawierzchnią półprzepuszczalną 

(klepisko) i sporadycznie zielenią spontaniczną z elementami szczątkowymi zagospodarowania 

wcześniejszego - chodników prowadzących do wejść budynków i wyrównawczej wylewki betonowej 

we wnętrzu narożnej kamienicy przy zjeździe Rychtalskiej z Jedności Narodowej .  

Na terenie w części zachodniej podwórza występują dwa urządzone niewielkie przedogródki. W 

części zachodniej występuje jedno wysokie drzewo oraz szczątkowy trawnik przy obrzeżach 

podwórza.  

Na terenie znajduje się aktualnie nowa wiata śmietnikowa i chodnik wzdłuż linii kamienic, elementy 

nie ujęte na mapie zasadniczej, a także elementy małej architektury takie jak: trzepak i wolnostojąca 

tablica do koszykówki, a także niski murek oporowy wzdłuż ulicy Rychtalskiej.  

W obszarze realizacji inwestycji występują elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej – 

studzienki i wpusty. Mogą też występować podpiwniczenia oraz fundamenty dawnych budowli 

gospodarczych, które nie zostały wykazane na mapie zasadniczej. 

 

 
Ryc. 2. Schemat przedstawiający zakres opracowania zadania dla obszaru 1 (linia niebieska) 
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Obszar 2. 

Obszar realizacji inwestycji znajduje się  w zachodniej części terenu pomiędzy zabudowaniami przy 

ulicach: Daszyńskiego, Żeromskiego, Orzeszkowej  i obejmuje około 1539 m2. Wnętrze tego kwartału 

pokryte jest nawierzchniami półprzepuszczalnymi (klepiska), zielenią spontaniczną oraz niewielkimi 

rabatami i ogródkami przy kamienicach urządzonymi przez okolicznych mieszkańców. 

Wnętrze obszaru zdominowane jest przez parkujące samochody. Niewielkie połacie terenu są 

zaaranżowane przez mieszkańców według własnych potrzeb, szczególnie w bliskim sąsiedztwie wejść 

do  budynków. 

Na terenie realizacji znajdują się także elementy małej architektury wykonanej przez użytkowników 

terenu, takie jak: drewniany kosz, piaskownica, ławki.  

W północno-zachodniej części obszaru do położonych wyżej kamienic, w narożniku ulic 

Daszyńskiego i Żeromskiego, znajdują się  zarośnięte trawą pozostałości schodów. 

W obszarze opracowanie obszaru drugiego mieszczą się liczne elementy infrastruktury podziemnej i 

naziemnej  - studzienki i wpusty. 

W sąsiedztwie zabudowań, w narożach podwórzy mogą występować podpiwniczenia oraz fundamenty 

dawnych budowli gospodarczych, które nie zostały wykazane na mapie zasadniczej.  

 

 
Ryc. 3. Schemat przedstawiający zakres opracowania zadania dla obszaru 2 (linia niebieska) 
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Obszar 3. 

Obszar numer trzy znajduje się we wnętrzu kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, 

Lompy, Orzeszkowej i Jaracza. Powierzchnia przeznaczona do inwestycji wynosi około 2392 m2.  

Na podwórzu istnieje wyraźny podział na ciąg komunikacji kołowej utrzymanej z nawierzchni 

półprzepuszczalnej (klepisko) waz z chodnikiem z płyt betonowych wzdłuż linii kamienic. Pośrodku 

kwartału dominuje zieleń tworząca wewnętrzny skwer. Zagospodarowanie nosi wyraźne ślady 

zagospodarowania powojennego, układ zieleni utrzymane dotychczas w dobrym stanie z zielenią 

niską, z jednostkowo urządzoną rabatą przez mieszkańców. Przez skwer przechodzą ścieżki piesze z 

nawierzchni półprzepuszczalnych zarośniętych częściowo trawami i przedepty. Tereny zielone 

spełniają funkcje rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców. Ciąg komunikacji kołowej wraz z 

chodnikiem wzdłuż zabudowań jest wykorzystywany przez parkujące samochody. Na terenie istnieje 

niewielka ilość urządzeń rekreacyjnych, w tym znajduje się kilka ławek, 2 piaskownice i wolnostojące 

tablice do koszykówki, a także stojaki na rowery. W centrum osi widokowej z wjazdu od ulicy Stefana 

Jaracza znajduje się wiata śmietnikowa. W obszarze realizacji inwestycji znajdują się pozostałości 

starej dominanty -  fundamentów po fontannie, a także według źródeł na terenie znajduje się studnia. 

 

 
Ryc. 4. Schemat przedstawiający zakres opracowania zadania dla obszaru 3 (linia niebieska) 
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Obszar 4. 

Obszar realizacji inwestycji mieści się na tyłach kamienic przy ulicach Prusa, Walecznych i Reja. 

Powierzchnia opracowania równa się około 2090 m2. Wnętrze północna część tego kwartału pokryta 

jest zielenią spontaniczną, od strony południowej znajduje się ciąg komunikacji kołowej stworzony z 

nawierzchni półprzepuszczalnej (klepiska). Pod kamienicami mieszczą się wylewki betonowe i układy 

płyt betonowych służący jako wejście do budynków, a także niewielka ilość zieleni spontanicznej 

połączonej z zielenią wysoką, i indywidualnie zaaranżowane przez mieszkańców rabaty stworzone dla 

potrzeb własnych. Wzdłuż ciągu komunikacji kołowej od strony północnego terenu zieleni znajduje 

się parking urządzony i ogrodzony przez mieszkańców materiałami z recyklingu (cegłami, 

kamieniami) dla zachowania zielonego miejsca rekreacji. Teren jest zasobny w 2 nie zamykane wiaty 

śmietnikowe, trzepaki, a także stół do ping ponga i wolnostojący kosz do koszykówki w części 

zielonej kwartału. W obszarze opracowanie obszaru drugiego mieszczą się liczne elementy 

infrastruktury podziemnej i naziemnej  - studzienki i wpusty. 

 

 
Ryc. 5. Schemat przedstawiający zakres opracowania zadania dla obszaru 4 (linia niebieska).  
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Obszar 5. 

Obszar realizacji inwestycji znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i Bolesława Prusa, 

częściowo położony w obszarze Parku Tołpy i we fragmencie w obszarze Skweru ludzi ze znakiem P. 

Przybliżona powierzchnia opracowania wynosi 830 m2 . Teren opracowania obejmuje tereny w 80% 

pokryte trawą, pozostałą część stanowią krzewy i drzewa. Miejsce inwestycji znajduje się przy 

nowopowstałym przystanku tramwajowym. Na terenie znajdują się wolnostojące sklepiki. 

 

 
Ryc. 6. Schemat przedstawiający zakres opracowania zadania dla obszaru 5 (linia niebieska) 
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Obszar 6. 

Obszar realizacji inwestycji znajduje się na podwórzu wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy 

ulicami: Nowowiejskiej, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego, i obejmuje 960 m2. Wnętrze 

projektowanego kwartału obfituje w nawierzchnie półprzepuszczalne (klepiska), relikty starszego 

zagospodarowania przez wyznaczone krawężnikami obszary traw z zielenią wysoką. Przy wejściach 

do budynków mieszczą się nawierzchnie nieprzepuszczalne. Pod oknami budynków znajdują się 

indywidualnie przedogródki z elementami małej architektury i rabatami zagospodarowane przez 

mieszkańców na potrzeby własne. Funkcja podwórza zdominowana jest przez dziki parking. Od 

strony ulicy Barlickiego znajduje się parcela po dawnej zabudowie mieszkalnej z widocznymi 

fundamentami, pokryta nawierzchnią półprzepuszczalną (klepisko) z wyraźną nadaną przez 

mieszkańców funkcją parkingową. W centralnej części podwórza znajduje się zielona rzeźba 

„Nieskończony zielony”. Na podwórzu znajduje się stół do ping ponga, a także wolnostojące 

kontenery na odpady mieszczące się w okolicach centrum wnętrza kwartału, niedaleko instalacji 

artystycznej. W obszarze opracowanie obszaru szóstego mieszczą się liczne elementy infrastruktury 

podziemnej i naziemnej  - studzienki i wpusty. W sąsiedztwie zabudowań, w narożach podwórka 

mogą występować podpiwniczenia oraz fundamenty dawnych budowli gospodarczych, które nie 

zostały wykazane na mapie zasadniczej.  

 

  
Ryc. 7. Schemat przedstawiający zakres opracowania zadania dla obszaru 6 (linia niebieska). 
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Obszar 7. 

Obszar siódmy jest ograniczony ulicami Wygodną, Nowowiejską i Żeromskiego. Obszar realizacji 

inwestycji ogranicza się do wewnętrznego terenu zieleni i przedogródków o łącznej powierzchni około 

1965 m2 .  Teren przecina ciąg komunikacji kołowej stworzony z materiałów nieprzepuszczalnych 

oddzielający przedogródki budynków od centralnego terenu zielonego. Pokrycie terenu to w dużej 

części powierzchnie przepuszczalne – trawy, krzewy i zieleń wysoka.  Wewnętrzny wspólny teren 

zielony poprzedzielany jest na mniejsze kwartały przez rozpoczęte budowy chodników z kostki 

betonowej połączony centralnie przez wytworzone przez przechodniów klepisko. W zachodniej części 

zieleńca znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej służąca pod kontenery na odpady. Obszar od 

strony ulicy Wygodnej, a także przedogródki przynależące do adresów przy Żeromskiego, 

ograniczone są przez murek oporowy. We wschodniej części znajduje się komin wentylacyjny 

pobliskiego schronu, a za nim urządzony jest kilku miejscowy parking. Teren okalają parkujące 

wzdłuż kamienic i ulicy Wygodnej samochody. Na terenie nie znajdują się elementy rekreacyjne. W 

sąsiedztwie zabudowań podwórka mogą występować podpiwniczenia oraz fundamenty dawnych 

budowli gospodarczych, które nie zostały wykazane na mapie zasadniczej.  

 

 

 
Ryc. 8. Schemat przedstawiający zakres opracowania zadania dla obszaru 7 (linia niebieska). 
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Obszar „Zielonej ulicy” 

Opis obszaru „Zielonej ulicy” wykonano w odniesieniu do 6 odcinków wg. poniższego schematu. 

 

  
 
Ryc. 9. Podział Zielonej ulicy na odcinki na potrzeby opisów PFU.  

 

Na ulicy Daszyńskiego znajdują się następujące elementy zagospodarowania terenu: 

istniejące elementy budowlane i drogowe: 
Ze względu na zmienny charakter ulicy, została ona podzielona w opisie na 6 odcinków, zgodnie z 

opisem do koncepcji. 

Na całej długości ulicy (wszystkie odcinki) występują chodniki z nawierzchnią z kostki betonowej lub 

z nawierzchnią z wylewki betonowej z fragmentarycznymi opaskami z kostki kamiennej. Droga 

prawie na całej swojej długości ma nawierzchnię z kostki kamiennej. Nawierzchnia asfaltowa 

występuje na początku ulicy- przy ul. Jedności Narodowej (część odcinka 1) oraz na jej końcowym 

odcinku- od ul. Jaracza do Skweru Ludzi ze znakiem P (odcinek 5).  

Na odcinku 1 i 2 na chodniku od strony południowej występują rampy o wysokości do 50 cm przy 

wejściach do lokali usługowych.  

Na całej długości ulicy występują obniżone wjazdy bramowe do wnętrz podwórzowych. 

Na odcinku 1 w pasie chodnika występują stojaki rowerowe. 

Na odcinku 5 w jego połowie przy wejściu na tereny ogródków działkowych znajdują się 2 zniszczone 

ławki.  

Na odcinkach 1, 2, 3, 4 widoczne są pozostałości znaków poziomych przejść dla pieszych na 

kamiennej nawierzchni jezdni (malowane pasy).  

zieleń istniejąca: 

Ze względu na wielkość opracowania, ul. Daszyńskiego została podzielona na rysunkach 

inwentaryzacji dendrologicznej na trzy odcinki (Rys.1a, Rys.1b, Rys.1c). 

Ze względu na zmienny charakter ulicy, została ona podzielona w opisie na 6 odcinków, zgodnie z 

opisem do koncepcji.  
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Na odcinku 1 przed blokiem mieszkalnym w południowej części chodnika występują prywatne raczej 

zadbane przedogródki. Przy ul. Jedności Narodowej znajduje się skwer z kilkoma drzewami i 

krzewami. W części południowej skweru, gdzie brakuje barierki, obszar skweru mocno wydeptany z 

brakami roślinności okrywowej. Po przeciwnej stronie ulicy na terenie prywatnym pomiędzy kioskami 

znajduje się szczątkowy trawnik z jednym drzewem.  

Na odcinku 2 od ul. Miarki do ul. Wyszyńskiego występują przedogródki w północnej części 

chodnika. Są one wydzielone od chodnika wysokim i szerokim żywopłotem. W przedogródkach 

nasadzone są różnego typu drzewa zarówno iglaste jak i liściaste.  

Na odcinku 3 od ul. Wyszyńskiego do ul. Lompy występują przedogródki w północnej części 

chodnika. Są one wydzielone od chodnika wysokim krawężnikiem oraz żywopłotem. W 

przedogródkach nasadzone są dość wysokie drzewa i liczne krzewy.  

Na odcinku 4 od ul. Lompy do ul. Stefana Jaracza występują prywatne przedogródki w północnej 

części chodnika. Są one wydzielone od chodnika wysokim krawężnikiem oraz żywopłotem. W 

przedogródkach występują liczne nasadzenia, brakuje jednak roślinności okrywowej.  

Na odcinku 5  a od ul. Stefana Jaracza do Skweru Ludzi ze znakiem P, przedogródki występują po obu 

stronach ulicy. W tej części od strony północnej jezdni, biegnie również pas trawnika z nasadzonymi 

lipami w równych odstępach. W pasie brakuje jednej lipy- został ślad po wyciętym drzewie. Pas 

trawnika z częściowym brakiem roślinności. W północnej części chodnika w połowie odcinka ulicy 

przy wejście na teren ogródków działkowych rosną krzewy zakrywające znajdujące się tam 

zabudowania garażowe. W pobliżu stoi kila kontenerów na śmieci. 

Na odcinku 6 – skwer od ul. Daszyńskiego do ul. Nowowiejskiej występuje założenie parkowe w 

postaci zadrzewionego skweru z licznymi krzewami i ścieżką z ławkami. W zachodnio-południowej 

części skweru i na obrzeżach (przy krawężnikach drogowych), roślinność okrywowa mocno 

zdegradowana przez parkujące samochody. Po obu stronach skweru w części od ul. Daszyńskiego do 

ul. Orzeszkowej występują prywatne ogródki działkowe.  

 

1.2.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest opracowany wyłącznie dla obszaru 1. 

W Uchwale Nr XIII/309/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 r. obszar 1 

oznaczony został symbolem 2MW+U i obowiązują na nim ustalenia (w odniesieniu do projektu 

GrowGreen): 

- obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej; 

- prowadzenie robót budowlanych przy budynkach przy ul. Jedności Narodowej 170, 172, 174, 

176, 178, 180, 182, za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków; 

- na całym obszarze objętym planem wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków 

archeologicznych, w której wszystkie zamierzenia inwestycyjne, przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, należy uzgadniać z właściwymi służbami ochrony zabytków; 

- obowiązuje zagospodarowanie zielenią, w tym zielenią zimozieloną, wszystkich terenów 

niezabudowanych i nieutwardzonych; 

- dla terenów oznaczonych symbolem MW+U obowiązują standardy akustyczne określone 

przepisami szczególnymi jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracji, 

handlowych i usługowych; 

- podstawowe przeznaczenie terenu to: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa 

zamieszkiwania zbiorowego, usługi; 

- uzupełniające przeznaczenie terenu to: skwery, place zabaw, obiekty do parkowania, 

urządzenia infrastruktury technicznej; 

- nie określa się wymaganej liczby i lokalizacji miejsc postojowych. 
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1.2.6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Aspekty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej są 

przedstawione w załączonym opracowaniu: Rozpoznanie uwarunkowań kulturowych na potrzeby 

projektu "Grow Green". 

Ponadto Zamawiający uzyskał na etapie opracowywania koncepcji, pozytywną opinię Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – zał. nr 12 do PFU.  

Projekt był również konsultowany na etapie koncepcyjnym z Miejskim Konserwatorem Zabytków.  

 

1.2.7. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne 

Aspekty związane z uwarunkowaniami geotechnicznymi i hydrologicznymi są przedstawione w 

załączonym opracowaniu: Rozpoznanie uwarunkowań glebowo-wodnych na potrzeby projektu "Grow 

Green". Poniżej przedstawiono skrótowe informacje.  

 

Analiza warunków gruntowo-wodnych 

 

 Rozpoznanie gleboznawcze oraz geotechniczne zostało przeprowadzone w celu ustalenia 

warunków wegetacji roślinności, określenia możliwości infiltracji wód opadowych oraz ustalenia 

budowy podłoża gruntowego wraz z określeniem głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej w 

wybranych, reprezentatywnych lokalizacjach. Wykonano 19 odwiertów gleboznawczych oraz 3 

odwierty geotechniczne (rysunek i tabele zamieszczone w tym rozdziale). Pozwoliło to na określenie 

warunków gruntowo-wodnych panujących na poszczególnych obszarach, a także potwierdziło 

powierzchniowe występowanie nasypów antropogenicznych o dużej zmienności przestrzennej 

parametrów siedliskowych oraz budowlanych. W związku z powyższym, a także zmianami w zasięgu 

obszarowym niniejszego opracowania (w stosunku do obszarów pierwotnie przyjętych na potrzeby 

wstępnych prac rozpoznawczych), należy odpowiednio uszczegółowić rozpoznanie geotechniczne z 

uwzględnieniem wymogów realizacji konkretnych obiektów w ramach kolejnych etapów prac 

projektowo-wykonawczych. 

 

 
Ryc. 10. Lokalizacja odwiertów gleboznawczych oraz geotechnicznych na obszarze objętym projektem Grow Green 
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Zielona ulica 
"Zielona ulica" to teren biegnący wzdłuż ulic B. Prusa i I. Daszyńskiego o łącznej długości 

1,28 km. Wykonano tu 4 odwierty rozpoznawcze (Tabela poniżej). Na terenie skweru Ludzie ze 

znakiem "P" (ZU_1, ZU_2) występują gleby o uziarnieniu piasków słabogliniastych i gliniastych o 

mało rozwiniętej warstwie humusowej, dość znacznie zanieczyszczone gruzem i innymi domieszkami 

antropogenicznymi. Nie stwierdzono występowania przewarstwień zwięzłych, zarówno infiltracja, jak 

i retencyjność są tu na przeciętnym poziomie. W leżących blisko siebie odwiertach ZU_3 i ZU_3a 

panują odmienne warunki glebowe. W położonym przy starej zabudowie odwiercie ZU_3 występuje 

gleba urbanoziemna o dobrej jakości i korzystnych właściwościach wodnych, zapewniająca właściwe 

warunki bytowania roślinności. W odwiercie ZU_3a wykonanym po przeciwnej stronie ulicy znajduje 

się nasyp o wyjątkowo dużej zawartości gruzu, co związane jest prawdopodobnie z powojennym 

wyburzeniem fragmentu starej zabudowy i zastąpieniem jej blokiem mieszkalnym w latach 60-70 XX 

w. 
 

Tabela 2. Odwierty glebowe na wzdłuż ul. Daszyńskiego (oraz w pobliżu Obszaru 5). 

nr warstwa oznaczenie uwagi 

ZU_1 0-50 

50-70 

70-80 

80-170 

170-200 

pg (NN) 

pg 

ps 

pg 

ps/pl 

niewiele gruzu ceglanego, żwir, jasnobrązowy, suchy 

beżowo-żółty, suchy 

beżowo-żółty, suchy 

wkładki pyłu, żwir, beżowy, lekko wilgotny 

beżowo-żółty, lekko wilgotny 

ZU_2 0-30 

30-70 

70-120 

pg/ps (NN) 

pg (NN) 

ps 

gruz ceglany, beżowy, suchy 

gruz ceglany, wapno, żwir, beżowo-szary, suchy 

beżowy, suchy 

ZU_3 0-40 

40-100 

pg/gp 

pg/gp 

humus, brunatno-czarny, lekko wilgotny 

mało gruzu ceglanego, brązowy, lekko wilgotny 

ZU_3a 0-70 pg (NN) dużo gruzu ceglanego, brązowy, suchy 

 

Obszar 1 
Na Obszarze 1 stwierdzono występowanie silnie zdegradowanego i zagęszczonego nasypu 

antropogenicznego o uziarnieniu piasku gliniastego (Tabela poniżej) i bardzo dużej zawartości 

zanieczyszczeń (gruz, wapno, żużel, itp.). Warstwa wierzchnia profilu posiada silnie zbitą strukturę, 

która utrudnia wsiąkanie wód opadowych. Warunki glebowo-wodne tego obszaru są bardzo 

niekorzystne, konieczna jest wymiana wierzchniej warstwy gleby oraz spulchnieniem podglebia. 

 
Tabela 3. Odwierty glebowe na obszarze 1 

nr warstwa oznaczenie Uwagi 

1_1 0-100 pg (NN) gruz ceglany, wapno, metal, brązowo-szary, suchy 

 

Obszar 2 
Obszar 2 posiada zróżnicowane, na znacznym obszarze dość trudne warunki glebowo-

siedliskowe. Większość tego obszaru posiada zdegradowaną, nasypową glebę urbanoziemną o zbitej 

strukturze, pełną gruzu i zanieczyszczeń, o niekorzystnych właściwościach siedliskowo-wodnych 

(Tabela poniżej). W warstwie powierzchniowej posiada ona uziarnienie piasków słabogliniastych i 

gliniastych, zaś poniżej występują zwięzłe utwory gliniaste z przewarstwieniami piaszczystymi, o 

mocno ograniczonych zdolnościach infiltracyjnych. Około 2 m p.p.t. są one podścielone piaskami o 

dobrej wodoprzepuszczalności. Zagospodarowanie infiltracyjne wód opadowych jest możliwe pod 

warunkiem poprawy metodami technicznymi (studnia infiltracyjna założona do warstwy wodonośnej) 

właściwości warstw gliniastych zalegających na głębokości ok. 1-2 m p.p.t. 
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Tabela 4. Odwierty glebowe na Obszarze 2. 

nr warstwa oznaczenie Uwagi 

2_1 0-40 

40-100 

ps (NN) 

ps (NN) 

gruz ceglany, szaro-brązowy, suchy 

gruz ceglany, żwir, szaro-brązowy, suchy 

2_2 0-30 

30-80 

80-110 

110-150 

150-190 

190-210 

pg/ps (NN) 

pg (NN) 

gl 

ps 

gi 

pg 

gruz ceglany, brązowy, suchy 

gruz ceglany, brązowy, suchy 

brązowy, tpl 

beżowy, suchy 

żółty, tpl 

drobnoziarnisty + pył, szary, wilgotny, poniżej 200 

przejście w pl/ż 

 

Obszar 3 
 Wierzchnia warstwa gleby nosi cechy humusowe, lokalnie jest zanieczyszczona gruzem 

(Tabela poniżej). Posiada ona uziarnienie piasku gliniastego, przechodzącego głębiej w glinę 

piaszczystą. Utwory te są podścielone na głębokości 1-2 m p.p.t. zwięzłymi utworami gliniastymi o 

niskiej wodoprzepuszczalności. Poniżej zalegają przepuszczalne utwory piaszczyste, stanowiące 

warstwę wodonośną ze zwierciadłem wody gruntowej położonym na głębokości około 3,4 m p.p.t. 

Pod względem jakości, struktury gleby oraz budowy profilu występują na tym obszarze korzystne 

warunki siedliskowe. Retencyjność gleby jest na dobrym poziomie, a słabo przepuszczalna warstwa 

podglebia zapewnia zatrzymywanie wody opadowej. W przeciętnych warunkach 

hydrometeorologicznych zapewnia to utrzymywanie się właściwego uwilgotnienia warstwy czynnej 

gleby, zaś w wyjątkowo mokrych okresach może powodować chwilowe nadmiary wilgoci. Zasilanie 

podsiąkiem kapilarnym z wody gruntowej znajdującej się dość głęboko w warstwie piaszczysto-

żwirowej jest praktycznie niemożliwe, a infiltrację można zapewnić za pomocą studni chłonnych. 

 
Tabela 5. Odwierty glebowe na Obszarze 3. 

nr warstwa oznaczenie uwagi 

3_1 0-40 

40-130 

130-210 

pg (h/NN) 

pg 

gi/ (F) 

gruz ceglany, szaro-czarny, suchy 

brązowy, suchy 

brązowy, tpl, od 190 cm wzrost zaw. piasku 

3_2 0-40 

40-110 

110-170 

170-200 

pg (h) 

pg/gp  

gp/gz 

pg 

szaro-brązowy, suchy 

brązowy, suchy 

brązowy, tpl 

beżowo-żółty, suchy, wkładki żelaziste 

3_3 0-50 

50-110 

pg (NN/h) 

pg/gp (NN) 

gruz ceglany, czarno-brązowy, suchy 

gruz ceglany, brązowy, suchy 

 

 Obszar 4 
Obszar 4 leży na terenie, gdzie relatywnie niedawno znajdowały się ogrody działkowe, które 

stopniowo zostały zabudowywane. Degradacja antropogeniczna gleb jest tu jednak znaczna. 

Stwierdzono tu zróżnicowane warunki glebowo-siedliskowe. Wierzchnia warstwa i podglebie do 

głębokości około 1,5 m są wytworzone z piasków gliniastych przewarstwionych gliną piaszczystą 

(Tabela poniżej). Znajdują się tu niekiedy znaczne ilości zanieczyszczeń. Wyraźniej wykształcona 

warstwę humusową stwierdzono jedynie w odwiercie 4_3. Głębiej, od ok. 160-180 cm występują 

dobrze przepuszczalne utwory piaszczyste ze zwierciadłem wody gruntowej zalegającym na 

głębokości 2-2,5 m p.p.t. Warunki glebowe są tu przeciętne zarówno pod względem retencyjności, jak 

i infiltracji. Na jednolitym, zadarnionym fragmencie znajdującym się w centrum podwórza wierzchnia 

warstwa profilu to dość silnie zniekształcony antropogenicznie nasyp o dużej zawartości gruzu i 

zanieczyszczeń, bez zaznaczonej warstwy humusowej. Nieco lepsze warunki stwierdzono w odwiercie 

nr 3, wykonanym bliżej zabudowy. Występujące przewarstwienia gliniaste sprzyjają utrzymywaniu w 

profilu wody opadowej, utrudniając jednocześnie infiltrację z instalacji do ZWO. 
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Tabela 6. Odwierty glebowe na obszarze 4. 

nr warstwa oznaczenie uwagi 

4_1 0-50 

50-110 

110-150 

pg (NN) 

gp (NN) 

pg (NN) 

gruz ceglany, brązowo-czarny, suchy 

gruz ceglany, brązowo-czarny 

szary, wkładki gliniaste i gruz ceglany 

4_2 0-50 

50-110 

110-130 

130-170 

pg (NN) 

ps (NN) 

pg (NN) 

ps (NN) 

gruz ceglany, brązowo-czarny, suchy 

gruz ceglany, brązowy, suchy 

gruz ceglany, wkładki gliniaste, brązowy, suchy 

gruz ceglany, beżowo-żółty, suchy 

4_3 0-50 

50-110 

110-160 

160-220 

pg (NN/h) 

pg/gp (NN) 

ps (NN) 

pl 

gruz ceglany, czarno-brązowy, suchy 

gruz ceglany, brunatny, suchy 

gruz ceglany, brązowy, suchy 

żółty, lekko wilgotny 

 

Obszar 6 
Większość powierzchni podwórza stanowi ubita, zagęszczona gleba z licznymi zagłębieniami, 

których woda po opadach tworzy uciążliwe dla mieszkańców kałuże. Panują tu zróżnicowane, na ogół 

dość trudne warunki glebowo-siedliskowe (Tabela poniżej). W powierzchniowej warstwie gleby może 

licznie występować gruz i inne zanieczyszczenia. Odwiert 6_2 wykonany na wydzielonym i 

pielęgnowanym przez mieszkańców fragmencie terenu wykazał, że występuje tu gleba 

antropogeniczna o w miarę korzystnych właściwościach i uziarnieniu piasku gliniastego. Jest ona 

podścielona piaszczystymi utworami przepuszczalnymi, tworzącymi warstwę wodonośną z wodą 

gruntową zalegającą około 3 m p.p.t. Przepuszczalne podłoże, po rozszczelnieniu ubitego 

powierzchniowo gruntu i wprowadzeniu utwardzonych nawierzchni półprzepuszczalnych, daje 

możliwość zwiększenia bezpośredniego wsiąkania wód opadowych bez konieczności profilowania 

spadków nawierzchni. 
 

Tabela 7. Odwierty glebowe na Obszarze 6. 

nr warstwa oznaczenie uwagi 

6_1 0-40 

40-100 

pg (NN) 

pg (NN) 

dużo gruzu ceglanego, brązowy, suchy 

gruz ceglany, brązowy, suchy 

6_2 0-50 

50-160 

160-200 

pg (NN) 

pg/gp 

pl 

humus, mało gruzu, żwir, brązowy, suchy 

brązowy, suchy 

żółty, lekko wilgotny 

 

Obszar 7 
 Obszar 7 posiada niekorzystne warunki glebowe z uwagi na bardzo silne zanieczyszczenie 

profilu gruzem ceglanym i wapnem (Tabela poniżej). W wykonanych odwiertach do głębokości max. 

1,5 m stwierdzono występowanie antropogenicznych nasypów o uziarnieniu głównie piasku 

gliniastego. Wymagane jest tu polepszenie struktury i właściwości powierzchniowej warstwy gleby, 

które przyczyni się również do efektywniejszej gospodarki wodnej tego terenu, w szczególności 

zwiększy zdolność absorpcji opadów nawalnych. 

 
Tabela 8. Odwierty glebowe na Obszarze 7. 

nr warstwa oznaczenie uwagi 

7_1 0-40 

40-110 

pg (NN) 

ps (NN) 

gruz ceglany, szaro-brązowy, suchy 

gruz ceglany, szaro-brązowy, suchy 

7_2 0-100 

40-110 

pg (NN) 

pg (NN) 

gruz ceglany, szaro-brązowy, suchy 

gruz ceglany, szaro-brązowy, suchy 

7_3 0-50 

50-110 

pg (NN) 

pg (NN) 

gruz ceglany, szaro-brązowy, suchy 

gruz ceglany, brązowy, suchy 

7_4 0-30 pg (NN) gruz ceglany, wapno, szary, suchy 
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nr warstwa oznaczenie uwagi 

30-70 

70-150 

pg/gp (NN) 

pg 

gruz ceglany, beżowy, suchy 

beżowy, lekko wilgotny 

. 

 Podsumowując wyniki rozpoznania gleboznawczego można stwierdzić, że wierzchnia 

warstwa profilu glebowego do głębokości około 1,0-1,5 m to typowe dla tego rejonu Wrocławia 

nasypowe gleby urbanoziemne o niewykształconym profilu, z licznie występującymi fragmentami 

gruzu ceglanego oraz innymi zanieczyszczeniami. Ich uziarnienie odpowiada z reguły piaskom 

gliniastym i glinom piaszczystym. Poniżej, do głębokości około 2,0 m, zalegają bardziej zróżnicowane 

utwory. Są to zarówno przepuszczalne piaski słabogliniaste i luźne, ale niekiedy utwory o znacznej 

zwięzłości w postaci glin zwykłych i lokalnie utworów zwięźlejszych, często pylastych. 

Prawdopodobnie są to pierwotne gleby madowe doliny Odry, obecnie silnie zniekształcone i 

zdegradowane. Poniżej przechodzą one w pyły podścielone piaskami charakterystycznymi dla 

aluwiów Odry, w których na głębokości 2,0-3,5 m układa się zwierciadło wody gruntowej pierwszego 

poziomu.  

 Na podstawie odwiertów geotechnicznych można stwierdzić, że wierzchnią warstwę profilu 

do głębokości około 1,0 m tworzą grunty nasypowe o uziarnieniu piasku gliniastego, ze znaczna 

zawartością zanieczyszczeń antropogenicznych. Nie stwierdzono wyraźnie wykształconej warstwy 

humusowej. Poniżej warunki gruntowe różnicują się, w zależności od lokalizacji otworu. W otworze 

nr OG1 wykonanym na Obszarze 4 występuje przewarstwienie z gliny pylastej o miąższości 0,2 m, 

które może istotnie ograniczać proces infiltracji wód opadowych. W otworze OG2 (Obszar 3) na 

głębokości od 1,4 do 2,7 m zalega warstwa gliny pylastej, która stanowi barierę blokującą 

przesiąkanie wody. W odwiercie OG3 (Obszar 6) w profilu nie występują grunty spoiste utrudniające 

infiltrację wody. We wszystkich odwiertach głębsze warstwy są piaszczyste, o średnim stopniu 

zagęszczenia. Stanowią one warstwę wodonośną pierwszego poziomu ze zwierciadłem wody 

gruntowej stabilizującym się na głębokości od 2,0 m (Obszar 4, odwiert wykonany w najniżej 

położonym punkcie podwórza o rzędnej 115,50 m n.p.m.) do 3,4 m (Obszar 3, odwiert wykonany na 

lekko wyniesionej, centralnej części podwórza). Daje to obraz ciągłej warstwy wodonośnej 

pierwszego poziomu ze zwierciadłem wody układającym się na rzędnej od 113,5 m n.p.m. (Obszar 3 i 

4) do 113,4 m n.p.m. (Obszar 6), tj. z lekkim spadkiem wzdłuż biegu Odry. 
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr OG1 - obszar 4. 
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr OG2 - obszar 3. 
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr OG3 - obszar 6. 

 



Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego,  

zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe 

Strona 27 z 79 

 

   
 

 

 

1.2.8. Zieleń istniejąca 

W obszarach opracowania znajduje się zieleń o różnorodnym składzie gatunkowym i różnej kondycji 

zdrowotnej z uwagi na silną antropopresję. Szczegółowy wykaz drzew i krzewów 

zinwentaryzowanych na obszarze opracowania przedstawiono w załączonej dokumentacji. 

Zamawiający określił następujące uwarunkowania dot. istniejącej zieleni: 

- wycinki drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum; 

- realizowane prace nie powinny negatywnie oddziaływać na zastaną szatę roślinną; 

- w trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć zastane drzewa i krzewy; 

- postępowanie z zastaną zielenią powinno uwzględniać wzbogacenie funkcji biocenotycznych na 

poszczególnych obszarach; 

- planowane prace związane z zielenią istniejącą należy uzgodnić z zarządcą terenu. 

 

1.2.9. Uwarunkowania związane z gospodarowaniem obszarami 

Zarządcą obszarów 1, 2, 6 i 7 jest Zarząd Zasobu Komunalnego Sp. z o.o.(ZZK). 

Zarządcą obszarów 3 i 4 jest Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (WM). 

Zarządcą obszaru 5 w strefie realizowanej zieleni jest Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 

Zarządcą obszaru „Zielonej ulicy” oraz fragmentu działki drogowej na obszarze 1 jest Zarząd Dróg u 

Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 

1.2.10. Wymogi związane z realizacją wskaźników projektu Grow Green 

Realizacje prac w ramach projektu Grow Green powinny być realizowane z uwzględnieniem: 

- aspektów „adaptacji do zmian klimatu”: 

1. oprawa warunków klimatycznych (przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła, lokalne 

obniżanie temperatur); 

2. podnoszenie poziomu retencji wody w glebie (ograniczanie spływu wody do kanalizacji, 

zwiększanie możliwości naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wód opadowych na 

terenie); 

3. zwiększenie bioróżnorodności (kształtowanie stabilnych ekosystemów, poprawa warunków 

siedliskowych dla roślin, zwiększanie populacji i różnorodności gatunków rodzimej fauny); 

4. poprawa jakości powietrza (redukcja emisji zanieczyszczeń); 

5. poprawa jakości środowiska akustycznego (redukcja emisji hałasu); 

6. aspekty społeczne i ekonomiczne (zwiększenie poziomu zadowolenia z jakości przestrzeni 

publicznych i zaangażowania mieszkańców). 

- maksymalnej adaptacji zastanych elementów zagospodarowania; 

- wykorzystania materiałów lokalnych w tym materiałów naturalnych lub z recyklingu (z 

ewentualnym uwzględnieniem materiałów z innych obszarów realizacji zadania); 

- różnorodnych form zieleni podnoszących bioróżnorodność oraz minimalizację potrzeb w zakresie 

pielęgnacji, ze szczególnym naciskiem gatunków rodzimych i charakterystycznych dla terenów 

zurbanizowanych; 

- niskokosztowych technologii realizacji prac, przyjaznych naturze; 

- niskoemisyjnych technologii realizacji prac i transportu na etapach zakładania i utrzymania terenów; 

- współudziału mieszkańców. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólnymi wymagania funkcjonalno-użytkowe dla realizowanego zadania to: 

- zachowanie publicznej funkcji terenów z zachowaniem funkcji społecznych; 
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- podniesienie wartości przyrodniczej obszarów poprzez: zwiększenie bioróżnorodności 

(kształtowanie stabilnych ekosystemów, poprawa warunków siedliskowych dla roślin, zwiększanie 

populacji i różnorodności gatunków rodzimej fauny); 

- poprawa warunków klimatycznych (przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła, lokalne 

obniżanie temperatur); 

- podnoszenie poziomu retencji wody w glebie (ograniczanie spływu wody do kanalizacji, zwiększanie 

możliwości naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wód opadowych na terenie); 

- poprawa jakości powietrza (redukcja emisji zanieczyszczeń) i poprawa jakości środowiska 

akustycznego (redukcja emisji hałasu); 

- w miarę możliwości wykorzystanie materiałów zastanych pochodzących z recyklingu;  

- wykorzystanie materiałów naturalnych, w miarę możliwości wytworzonych lokalnie (z ewentualnym 

uwzględnieniem materiałów z innych obszarów realizacji zadania); 

- przystosowanie obszarów do potrzeb mieszkańców.  

 

Wszystkie rozwiązania projektowane i realizowane w ramach projektu Grow Green na etapie 

eksploatacji: 

- nie wymagają dostaw energii elektrycznej; 

- są łatwe / niskokosztowe w utrzymaniu – w szczególności ogrody ozdobne i użytkowe którymi 

docelowo będą zajmowali się mieszkańcy. 

 

Wszystkie rozwiązania projektowane i realizowane w ramach projektu Grow Green nie wymagają 

dostaw wody z sieci wodociągowej. Wykluczono możliwość instalacji sieci nawadniających. 

Podlewanie roślin w okresie gwarancyjnym pozostaje w gestii Wykonawcy, który będzie 

odpowiedzialny za utrzymanie nasadzeń w dobrej kondycji zdrowotnej. 

 

Ogólna charakterystyka stosowanych rozwiązań 

 

Działania związane z retencjonowaniem wód opadowych i roztopowych 

Na potrzeby retencji pozyskiwane są wody opadowe: 

- spadające bezpośrednio na powierzchnie biologicznie czynne; 

- spływające z ciągów pieszych lub innych powierzchni nie przepuszczalnych nie będących ciągiem 

jezdnym; 

- odprowadzane rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej. W takich przypadkach wody te są 

rozsączane po powierzchniach biologicznie czynnych i w nieckach retencyjnych zlokalizowanych w 

bezpiecznej odległości od zabudowy  (funkcja nawadniania zieleni). W miejscach gdzie nie ma 

możliwości realizacji bezpośredniej retencji w gruncie zaproponowano lokalizacje beczek na 

deszczówkę, które gromadzą wody opadowe. Zaleca się aby beczki posiadały system przelewowy aby 

po ich napełnieniu woda wracała do kanalizacji deszczowej. 

 
Retencjonowanie wód obejmuje wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do 

poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych, na które 

składają się: 

- zwiększenie pojemności retencyjnej 

- pozyskanie i sprowadzenie wód opadowych, 

- czasowe zatrzymanie wód i ich retencja w glebie. 

Rozwiązania z zakresu małej retencji zaplanowano w taki sposób aby ich realizacja nie wymagała 

pozwoleń wodno-prawnych. 

 

W ramach projektu Grow Green realizowane mogą być następujące działania: 

- zwiększanie powierzchni chłonnej i wymiana wierzchniej warstwy gleby  
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- ukształtowanie terenu w celu zwiększenie retencji – mechaniczne ukształtowanie terenu aby 

umożliwić spływ powierzchniowy w kierunku stref retencji. 

- niecka retencyjna – otwarta, zagłębiona i zazwyczaj zazieleniona powierzchnia w której gromadzi się 

woda opadowa i wsiąka do gruntu.  

Niecka retencyjna posiada przepuszczalne dno o profilu umożliwiającym sprawne wsiąkanie wód 

(kamienie, żwir, piasek). Wsiąkaniu wód opadowych w głąb gruntu może towarzyszyć czasowe 

gromadzenie wody nad ziemią lub pod ziemią w specjalnie projektowanych zbiornikach. Niecki 

retencyjne są zazwyczaj łagodnie przegłębione (w odróżnieniu do rowów tradycyjnych). Na terenach 

pochyłych niecki kształtuje się kaskadowo. 

- zielony rynsztok – rynsztok prowadzący wody opadowe, ukształtowany w gruncie i porośnięty 

roślinnością. Zielony rynsztok stanowi alternatywne rozwiązanie dla prefabrykowanych elementów 

betonowych, które nie powinny być wprowadzane na terenach zieleni.  

- studia abisyńska (abisynka) – studnia rurowa wbijana lub wkręcana, służąca do wydobywania 

niewielkiej ilości wody z głębokości 5-7 m. 

- ogród deszczowy – zagłębienie w gruncie o głębokości od ok. 10 do ok. 30 cm, porośnięte 

roślinnością przystosowaną do warunków okresowego zalewania wodą. Warstwy ogrodu 

deszczowego pozwalają na rozwój roślin, retencję wody (czasowe magazynowanie) i jej infiltrowanie 

do gruntu oraz parowanie do atmosfery.  

Roślinność ogrodów deszczowych jest odporna zarówno na susze jak i okresowe zalewanie; może być 

dobierana zależnie od strefy ogrodu deszczowego w rozwiązaniach o naturalnym kształcie (na dnie 

niecki najbardziej odporna na zalewanie – u szczytu skarp najbardziej odporna na susze). 

 

Przykładowe działania związane z poprawą warunków siedliskowych drzew i krzewów  

Poprawa warunków siedliskowych roślin obejmuje kompleksowe działa, dostosowane do danego 

stanowiska, poprawiające dostępność: wody, powietrza i składników odżywczych dla roślin oraz 

działania ochronne minimalizujące antropopresję na siedlisko (np. wygradzanie systemu 

korzeniowego). 

W ramach projektu Grow Green realizowane mogą być następujące działania: 

Zwiększanie powierzchni chłonnej – powierzchni terenu zdolnej przyjąć wody opadowe lub 

roztopowe poprzez zmianę sposobu zagospodarowania lub rekultywację gruntu. Przyjęcie wód 

opadowych oznacza zarówno ich czasowe zatrzymanie (retencję), przesączanie do gruntu (infiltrację); 

zasilanie wód gruntowych. 

Poprawa struktury gruntu (do głębokości ok. 80 cm) pełna lub częściowa wymiana warstwy gruntu 

poza zasięgiem systemów korzeniowych oraz stworzenie nowego profilu glebowego, na terenach 

silnie zdegradowanych, w celu zwiększenia powierzchni chłonnej oraz poprawy warunków 

siedliskowych dla roślin.  

Poprawa struktury gruntu powinna być dostosowana do lokalnych warunków glebowo-wodnych oraz 

uwzględniać ukształtowanie terenu sprzyjające retencji wody. 

Wymiana wierzchniej warstwy gleby (do głębokości ok. 30cm) z wykonaniem odkrywki systemu 

korzeniowego sprężonym powietrzem. Zabieg ten obejmuje: rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby; 

wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego; usunięcie zanieczyszczeń (np. 

gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego; uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej; mulczowanie 

lub zabezpieczenie misy drzewa; wykonanie mikoryzacji. 
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Mikoryzacja polega na wprowadzeniu w obrębie systemu korzeniowego drzewa grzybów 

mikoryzowych, które zwielokrotniają powierzchnię chłonną systemu korzeniowego oraz pozwalają na 

pozyskanie wody. 

Ściółkowanie polega na rozkładaniu 5-10 cm warstwy mulczu (np. kory lub zrębków o parametrach 

dostosowanych do stosowania na placach zabaw) w obrębie systemu korzeniowego roślin. Zabieg ten 

jest istotny gdyż: 

- utrzymuje wyższą wilgotność gleby przez ograniczenie spływu i parowania wód, 

- ogranicza wąchania temperatur i wzrost chwatów, 

- działa jako naturalny nawóz oraz stwarza dobre warunki dla pożytecznych organizmów glebowych. 

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne krzewów – prace ogrodnicze związane z pielęgnacją grup  

krzewów, między innymi: odchwaszczanie, aeracja, nawożenie, cięcia krzewów. 

Zabiegi pielęgnacyjne drzew – prace arborystyczne. 

 

Przykładowe działania związane z podnoszeniem bioróżnorodności 

Łąka kwiatowa – naturalne lub półnaturalne zbiorowisko roślin, składające się w przeważającej ilości 

z traw ze znacznym udziałem kwitnących bylin, nawiązujące składem gatunkowym do zastanego 

siedliska.   

Łąka miejska – jest to półnaturalna łąka kwietna zakładana w terenie zurbanizowanym w nawiązaniu 

do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i funkcjonalnych. W odróżnieniu od naturalnej łąki 

kwietnej jej skład gatunkowy jest dobrany tak, aby umożliwić: 

- utrzymanie zbiorowiska w niesprzyjających warunkach miejskich, 

- dostępność obszaru dla mieszkańców – w szczególności realizację funkcji wypoczynkowych lub 

rekreacyjnych, 

- nisko kosztowe utrzymanie terenu.   

Rabata ruderalna – kompozycja roślin z przeważającym udziałem gatunków ruderalnych. 

Roślinność okrywowa – niskie krzewy (do wys. 50cm) lub pnącza szczelnie porastające daną 

przestrzeń; 

Rabata naturalna – rabata ozdobna z dominacją gatunków pospolitych lub występujących w 

naturalnych zbiorowiskach; 

Rabata użytkowa – rabata z dominacją roślin użytkowych, zazwyczaj zakładana i utrzymywana przez 

lokalną społeczność. 

Zieleń wertykalna – pnącza samoczepne lub wymagające specjalnych podpór (konstrukcji), 

wprowadzane na elewacje obiektów budowlanych sadzone w gruncie lub pojemnikach. W ramach 

projektu Grow Green zaproponowano pnącza na: elewacjach, podporach, wiatach oraz słupach 

infrastruktury (w pasach drogowych). 

Domki dla owadów – obiekty małej architektury lub instalacje przestrzenne dedykowane dla 

owadów. 

Domki dla ptaków – obiekty małej architektury lub instalacje dedykowane dla ptaków. 

Domki dla kotów – obiekty małej architektury lub instalacje dedykowane dla kotów. 

Plac/teren z „wyposażeniem naturalnym” – przestrzeń urządzona z wykorzystaniem elementów 

naturalnych i niskokosztowych – jako alternatywa dla standardowego wyposażenia przestrzeni 

publicznych. 
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Realizacja / wprowadzenie „instalacji” podnoszącej bioróżnorodność – rozwiązanie indywidualne 

z materiałów naturalnych o powierzchni ok. 12m2 stworzone z wykorzystaniem technik ogrodniczych 

(np. domki/siedliska dla owadów obsadzone rodzimymi grupami krzewów). 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Poniżej przestawiono wskaźnikowe zestawienie przewidywanych prac wykonawczych dla 

poszczególnych obszarów. 

Przedstawione ilości należy porównać z rysunkami koncepcji. 

1.4.1. Obszar 1. 

 

I PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1.1 
ściągnięcie chodników w okolicach adresów: Jedności Narodowej 172,174 i 176 (w 

miarę możliwości poddany recyklingowi do budowy nowych chodników) 
m² 55,20 

1.2 
ściągnięcie powierzchni chodnika od strony ul. Ustronie o szer. 0,5 m (w miarę 

możliwości poddane recyklingowi) 
mb 62,00 

1.3 
ściągnięcie nierównej wylewki betonowej i części chodnika przy adresie Jedności 

Narodowej 172 do studzienki deszczowej (8m) wraz z wywozem gruzu  
m² 28,53 

1.4 demontaż trzepaka (Jedności Narodowej 170) szt. 1,00 

II OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I OBSZARY TOWARZYSZĄCE 

 2. Zadanie: budowa ciągu komunikacyjnego     

 2.1 budowa placu utwardzonego z nawierzchni półprzepuszczalnej m² 263,00 

 2.2 budowa chodników o szer. 1,5m (park kieszonkowy) mb 35,00 

 2.3 budowa chodników o szer. 1,5m (we wschodniej części) mb 36,00 

Zakres prac branża: zieleń i zagospodarowanie wody 

III ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 

3.1 założenie ogrodu deszczowego przy śmietniku m² 5,00 

3.2 założenie niecki retencyjnej w parku kieszonkowym m² 10,00 

3.3 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki  szt. 1,00 

3.4 zmiana poziomu wpustu do kanalizacji na terenie placu utwardzonego szt. 2,00 

IV PRACE NAD POPRAWĄ WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH ROŚLIN 

4.1  przygotowanie terenu do głębokości 30cm – park kieszonkowy m² 350,00 

4.2 przygotowanie terenu do głębokości 30cm – wschodnia część podwórza m² 720,00 

4.3 poprawa warunków siedliskowych wybranych drzew m² 1,00 

V TERENY ZIELENI 

 5. Zagospodarowanie terenu zieleni     

5.1 
posadzenie drzewa w rozmiarze min. 16 cm wraz z wymianą podłoża (w tym 

wymiana minimum 1m3 ziemi urodzajnej ) – park kieszonkowy 

szt. 8,00 

5.2 
posadzenie drzewa w rozmiarze min. 16 cm wraz z wymianą podłoża (w tym 

wymiana minimum 1m3 ziemi urodzajnej ) – etap 2 

szt. 8,00 

5.3 wprowadzenie zieleni niskiej i pnączy przy wiacie śmietnikowej m² 20,00 

5.4 wprowadzenie zieleni niskiej – park kieszonkowy m² 56,00 

5.5 wprowadzenie zieleni niskiej – wschodnia część podwórza m² 91,00 

5.6 wprowadzenie lekkich konstrukcji pod pnącza do wys. 2,5m mb 32,00 

5.7 założenie powierzchni zadarnionej m² 220,00 

5.8 plac dla mieszkańców z nawierzchnią zrębkową – park kieszonkowy m² 75,00 

5.9 plac szutrowy z nasadzeniami – wschodnia część podwórza m² 470,00 

Mała architektura 
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VI MAŁA ARCHITEKTURA 

 6.1 ławka z Katalogu Mebli Miejskich (na bloczkach betonowych)   szt. 3,00 

 6.2 założenie budek dla ptaków szt. 2,00 

 6.3 tablice informacyjne i edukacyjne (100x70, wolnostojące) szt. 1,00 

 6.4 kosze na odpady szt. 3,00 

 

 

1.4.2. Obszar 2. 

 

I PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 1.1 zabezpieczenie fragmentów muru oporowego  mb 25,00 

II OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I OBSZARY TOWARZYSZĄCE 

2. Zadanie: budowa ciągu komunikacyjnego     

2.2 budowa chodników szer. 1,5m mb 105,00 

2.2 utwardzenie nawierzchni przy kamienicy Daszyńskiego 23 m² 51,00 

Zakres prac branża: zieleń i zagospodarowanie wody 

III ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 

3.1 założenie ogrodu deszczowego przy kamienicy (przy ul. Orzeszkowej 36) m² 15,00 

3.2 założenie niecki retencyjnej (przy ulicy Orzeszkowej 34 i 30) szt. 2,00 

3.3 założenie beczki na deszczówkę szt. 4,00 

3.4 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki  szt. 4,00 

IV PRACE NAD POPRAWĄ WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH ROŚLIN 

4.1  przygotowanie terenu do głębokości 30cm  m² 550,00 

4.2 poprawa warunków siedliskowych wybranych drzew m² 3,00 

4.3 prace pielęgnacyjne w drzewostanie szt. 2,00 

V TERENY ZIELENI 

5.1 Zagospodarowanie terenu zielonego     

5.1 posadzenie zieleni niskiej w przedogródkach m² 757,00 

5.2 wprowadzenie „instalacji” podnoszącej bioróżnorodność (rozwiązanie 

indywidualne z materiałów naturalnych o powierzchni ok. 12m2)  

szt. 
1,00 

5.3 wprowadzenie zieleni niskiej w okolicy zastanych murów m² 40,00 

5.4 aranżacja małej architektury w okolicy zastanych murów szt. 1,00 

5.5 założenie powierzchni zadarnionej m² 35,00 

5.6 zieleń przy kamienicy Daszyńskiego 23 m² 74,00 

5.7 remont i zazielenienie schodów przy kamienicy Daszyńskiego 23 m² 18,00 

Mała architektura 

VI MAŁA ARCHITEKTURA , WIATY ŚMIETNIKOWE I DZIAŁANIA 

SPECJALNE 

    

6.1 ławka z Katalogu Mebli Miejskich (na bloczkach betonowych)  (etap 1.) szt. 3,00 

6.2. założenie budek dla ptaków szt. 3,00 

6.3. tablice informacyjne i edukacyjne (100x70, wolnostojące) szt. 2,00 

6.4. kosze na odpady szt. 7,00 

 

 

Obszar 3. 

I PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1.1.1 wyciągnięcie krawężników (pozostałości po wojennego zagospodarowania) z 

zachowaniem tego materiału na potrzeby działań recyklingowych 

mb 340,00 

1.1.2 zdemontowanie piaskownic szt. 2,00 

II OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I OBRSZARY TOWARZYSZĄCE 
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 2.2 Teren pod wiaty     

2.2.1 utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową w okolicy ul. Jaracza 22  m² 40,00 

2.2.2 wykonanie nawierzchni szutrowej pod wiatę rowerową m² 11,00 

4.2. Ciągi piesze     

4.2.1 położenie kamiennej  ścieżki  o szer. Ok 1m (bez podbudowy) przy pompie 

ręcznej obok adresu Lompy 3/5 

mb 10,50 

4.2.2 budowa ciągów pieszych o szerokości 2,0 m z nawierzchni szutrowej wraz z 

obrzeżem i zjazdem na ciąg kołowy 

mb 126,00 

4.2.3 budowa ciągu pieszego, dojścia do placu zabaw od strony północnej z 

nawierzchni szutrowej 

m² 46,00 

Zakres prac branża: zieleń i zagospodarowanie wody 

III PRACE NAD POPRAWĄ WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH ROŚLIN 

 3.1  poprawa warunków siedliskowych wybranych drzew szt. 10,00 

 3.3 rekultywacja  gleby w miejscu polany rekreacyjnej m² 180,00 

IV TERENY ZIELENI I CIĄGI PIESZE 

 4.1. Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy drogami na podwórzu     

4.1.2 wprowadzenie pnączy przy projektowanej wiacie śmietnikowej i rowerowej mb 25,00 

4.1.3 wprowadzenie „instalacji” podnoszącej bioróżnorodność (rozwiązanie 

indywidualne z materiałów naturalnych o powierzchni ok. 12m2) 

szt. 
1,00 

4.1.4 wprowadzenie zieleni niskiej na około placu od strony drogi wewnętrznej m² 513,00 

4.1.5 założenie / odtworzenie powierzchni zadarnionej m² 1 090,00 

4.1.6 założenie ogródków dla mieszkańców m² 130,00 

4.1.7 wygrodzenie ogródków mieszkańców do wysokości 0,5 m z materiałów 

naturalnych 

mb 
86,50 

4.1.8 założenie kompozycji zieleni w centralnej części terenu zielonego m² 64,00 

4.1.9 założenie polany rekreacyjnej – trawnik m² 180 

Mała architektura 

V MAŁA ARCHITEKTURA, WIATY ŚMIETNIKOWE I DZIAŁANIA SPECJALNE 

 5.1.  Urządzenie placu dla dzieci     

5.1.1 założenie nawierzchni ze zrębków m2 130,50 

5.1.3 budowa naturalnego wygrodzenia (żywopłot z palisadą drewnianą) mb 110,00 

 5.2 Inne     

5.2.1 

budowa wiaty śmietnikowej o lekkiej konstrukcji modułowej do pokrycia 

pnączami boków i pełnego zadaszenia oraz z zamykanym wejściem w południowej 

części podwórka 

szt. 1,00 

5.2.2 budowa wiaty rowerowej  szt. 1,00 

 5.3 Mała architektura     

5.3.1 ławka z Katalogu Mebli Miejskich (na bloczkach betonowych)  szt. 7,00 

5.3.2 założenie budek dla zwierząt/ptaków szt. 5,00 

5.3.3 tablice informacyjne i edukacyjne (100x70, wolnostojące) szt. 2,00 

5.3.4 kosze na odpady szt. 4,00 

5.3.5 budowa pompy ręcznej  szt. 1,00 

 

1.4.3. Obszar 4. 

I PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
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1.1.1 
wyciągnięcie krawężników z zachowniem tego materiału na potrzeby działań 

recyklingowych 

mb 
27,00 

II OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I OBRSZARY TOWARZYSZĄCE 

 2.1 Zadanie: budowa ciągu komunikacyjnego     

 2.1.1 

budowa nawierzchni ciągu komunikacji kołowej od adresu ul. Walecznych 4 do 

południowo-wschodniej granicy działki o nawierzchni półprzepuszczalnej o szer. 

3 m 

m² 

266,00 

 2.1.2 
budowa nawierzchni ciągu komunikacyjnego pieszego o szer. 1,5 m z niskim 

obrzeżem z kostki betonowej 

m² 
92,40 

 2.1.3 założenie pasa zieleni wzdłuż wewnętrznej drogi przy adresie Prusa73 m² 50,00 

 2.1.4 utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową przy adresie Walecznych 14 m² 15,00 

 2.1.5 utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową przy adresie Walecznych 4 m² 30,00 

 2.1.6 wybudowanie murku oporowego przy wiacie śmietnikowej  mb 8,70 

 2.2 Powierzchnie jezdne 

 2.2.1 
budowa placu utwardzonego z nawierzchni półprzepuszczalnej o wymiarze 2,5 x 

5,0 m 

szt. 
18,00 

 2.2.2 utwardzenie terenu z nawierzchni półprzepuszczalnych m² 78,00 

Zakres prac branża: zieleń i zagospodarowanie wody 

III RETENCJA WÓD OPADOWYCH 

 3.1 beczki na deszczówkę szt. 3,00 

 3.2 założenie niecki retencyjnej wzdłuż terenu zieleni m² 70,00 

 3.3 założenie ogrodu deszczowego przy kamienicy ( ul. Walecznych 6) m² 10,00 

 3.4 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki ( ul. Walecznych 6) szt. 1,00 

 3.5 założenie ogrodu deszczowego przy kamienicy ( ul. Walecznych 4 )  m² 7,00 

 3.6 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki ( ul. Walecznych 4 )  szt. 1,00 

 3.7 założenie ogrodu deszczowego przy kamienicy ( ul. Walecznych 10 )  m² 5,00 

 3.8 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki (ul. Walecznych 10)  szt. 1,00 

IV PRACE NAD POPRAWĄ WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH ROŚLIN 

 4.1 poprawa warunków siedliskowych wybranych drzew m² 30,00 

 4.4 
prace związane z ukształtowaniem terenu (materiał ziemny w miarę możliwości 

zagospodarować na miejscu) 
m² 650,00 

V TERENY ZIELENI I CIĄGI PIESZE 

 5.1 Zagospodarowanie terenu zielni pomiędzy drogą na podwórzu a garażami     

5.1.2 
wprowadzenie zieleni niskiej i pnączy przy projektowanych wiatach śmietnikowych 

obok adresu Walecznych 4 
m² 8,00 

5.1.3 posadzenie zieleni niskiej przy garażach m² 202,00 

5.1.4 posadzenie zieleni niskiej (zieleń dedykowana wodna) wzdłuż niecki retencyjnej  m² 121,00 

5.1.5 
wprowadzenie „instalacji” podnoszącej bioróżnorodność (rozwiązanie indywidualne z 

materiałów naturalnych o powierzchni ok. 12m2) 
szt. 1,00 

5.1.6 wprowadzenie pnączy na ścianach garaży wraz ze stelażem mb 20,00 

5.1.7 rekultywacja powierzchni zadarnionej m² 695,00 

5.2. Dosadzenia zieleni w przedogródkach – na tyłach kamienic przy ul. Walecznych      

5.2.1. - - - 

5.2.2. założenie powierzchni zadarnionej  m² 350,00 

5.2.3 dosadzenia krzewów w przedogródkach m² 450,00 
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 5.3 Ciągi piesze z kostki betonowej wraz z obrzeżem      

5.3.1 budowa ciągu pieszego do wejścia przy ul. Walecznych 4 m² 50,00 

5.3.2 budowa chodnika do adresów: Walecznych 6, 8, 10, 12, 14 mb 28,00 

 5.4 Ścieżki doprowadzające do terenu zieleni pod garażami     

5.4.1 kładki z płyt betonowych prowadzące przez nieckę retencyjną 3x1,7 m szt. 2,00 

5.4.2 budowa nawierzchni szutrowej – dojście na teren zieleni m² 18,00 

Mała architektura 

VI MAŁA ARCHITEKTURA , WIATY ŚMIETNIKOWE I DZIAŁANIA SPECJALNE 

 6.1 Urządzenie placu wielofunkcyjnego     

 6.1.1 założenie nawierzchni ze zrębków m² 33,00 

 6.1.2 ławka z Katalogu Mebli Miejskich (na bloczkach betonowych)   szt. 2,00 

 6.1.3 elementy naturalne urządzenia placu szt. 
4,00 

6.1.4 Ława naturalna (np. z kłody drewnianej)  szt. 
4,00 

 6.2 Inne     

 6.2.1 wiata śmietnikowa o lekkiej konstrukcji modułowej do pokrycia pnączami boków i 

pełnego zadaszenia oraz z zamykanym wejściem – duża (dopuszcza się zamianę 

dużej wiaty na 2 małe wiaty o identycznej pojemności) 

szt. 

1,00 

 6.2.2 wiata śmietnikowa o lekkiej konstrukcji modułowej do pokrycia pnączami boków i 

pełnego zadaszenia oraz z zamykanym wejściem - mała 

szt. 
1,00 

 6.2.4 wiaty rowerowe szt. 2,00 

 6.2.5 wykonanie nawierzchni półprzepuszczalnej pod wiaty rowerowe (nawierzchnie 

szutrowe) 

m2 
20,00 

 6.2.6. kosze na odpady szt. 3,00 

 6.3 Mała architektura     

 6.3.1 tablice informacyjne i edukacyjne (100x70, wolnostojące) szt. 2,00 

 

 

1.4.4. Obszar 5. 

Zakres prac branża: zieleń i zagospodarowanie wody 

I TERENY ZIELENI 

3. Zagospodarowanie terenu zielonego     

3.1 
posadzenie drzewa w rozmiarze 12 - 16 cm wraz z wymianą podłoża 

(minimum 1m3 ziemi urodzajnej) 
szt. 0,00 

3.2 wprowadzenie zieleni niskiej od strony Skweru Ludzi ze znakiem P m² 450,00 

3.3 wprowadzenie zieleni niskiej w rogu parku Tołpy m² 280,00 

3.4 "Zielona poczekalnia na tramwaj" pod bukiem szt. 1,00 

3.5 
wprowadzenie "instalacji" podnoszącej bioróżnorodność (rozwiązanie 

indywidualne z materiałów naturalnych o powierzchni ok. 12m2) 
szt. 1,00 

IV RETENCJA WÓD OPADOWYCH 

4.1 ukształtowanie terenu w celu retencji wód opadowych m² 100,00 

Mała architektura 

V. MAŁA ARCHITEKTURA 
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5.1 ławka z Katalogu Mebli Miejskich (o lepszym standardzie)   szt. 2,00 

5.2 założenie budek dla ptaków szt. 5,00 

5.3 tablice informacyjne i edukacyjne (100x70, wolnostojące) szt. 2,00 

5.4 kosze na odpady szt. 3,00 

 

 

1.4.5. Obszar 6. 

Zakres prac: branża drogowa i budowlana 

I PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 1.1 wyciągnięcie krawężników z zachowaniem tego materiału na potrzeby 

działań recyklingowych z terenu zielonego 

mb 
98,50 

II OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I OBSZARY TOWARZYSZĄCE 

1. Zadanie: budowa ciągu komunikacyjnego     

1.2 budowa ciągów pieszych z nawierzchni przepuszczalnej mb 75,00 

1.3 
budowa placu utwardzonego z nawierzchni półprzepuszczalnej o wymiarze 

2,5 x 5,0 m 

szt. 
13,00 

Zakres prac branża: zieleń i zagospodarowanie wody 

III ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 

4.1 wykonanie niecek retencyjnych m² 180,00 

4.2. założenie beczek na deszczówkę  szt. 3,00 

IV PRACE NAD POPRAWĄ WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH ROŚLIN 

2.1  
przygotowanie podłoża do nasadzeń roślin, do głębokości min. 30cm wraz z 

wywozem gruzu - park kieszonkowy 
m² 310,00 

2.3 poprawa warunków siedliskowych wybranych drzew m² 70,00 

2.4 rekultywacja gleby na potrzeby łąki kwietnej m² 29,00 

V TERENY ZIELENI 

 5.1 Zagospodarowanie terenu zielonego     

 5.1.1 
posadzenie drzewa w rozmiarze min. 16 cm wraz z wymianą podłoża (z 

wymianą minimum 1m3 ziemi urodzajnej ) 
szt. 15,00 

 5.1.2 wprowadzenie zieleni niskiej. m² 650,00 

 5.1.3 założenie powierzchni zadarnionej m² 210,00 

 5.1.4 wprowadzenie wygrodzeń do wys. 50cm z materiałów z recyklingu mb 33,00 

 5.1.5 położenie ścieżki kamiennej mb 19,00 

Mała architektura 

VI MAŁA ARCHITEKTURA 

 6.1 Mała architektura     

 6.1.1 ławka z Katalogu Mebli Miejskich (na bloczkach betonowych)   szt. 6,00 

 6.1.2 założenie budek dla ptaków szt. 7,00 

 6.1.3 tablice informacyjne i edukacyjne (100x70, wolnostojące) szt. 2,00 

 6.1.4 kosze na odpady szt. 3,00 

 

 

1.4.6. Obszar 7. 

Zakres prac: branża drogowa i budowlana 
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I PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1.1 uzupełnienie fragmentu muru oporowego przy ulicy Wygodnej mb 3,00 

II OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I OBRSZARY TOWARZYSZĄCE 

2. Ciągi piesze     

2.1. budowa ciągów pieszych o szerokości 1,5 m z kostki betonowej wraz z 

obrzeżem 

mb 20,00 

Zakres prac branża: zieleń i zagospodarowanie wody 

III  ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 

 3.1 założenie ogrodu deszczowego przy kamienicy ( ulica Nowowiejska 19) m² 26,00 

 3.2 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki ( ulica Nowowiejska 19) szt.  1,00 

 3.3 założenie ogrodu deszczowego przy kamienicy ( ulica Żeromskiego 40 )  m² 13,00 

 3.4 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki ( ulica Żeromskiego 40 )  szt.  1,00 

 3.5 założenie ogrodu deszczowego przy kamienicy ( ulica Wygodna 13 )  m² 25,00 

 3.6 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki ( ulica Wygodna 13 )  szt.  1,00 

IV PRACE NAD POPRAWĄ WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH ROŚLIN 

 4.1 poprawa warunków siedliskowych wybranych drzew m² 300,00 

 4.2 prace pielęgnacyjne w drzewostanie szt. 15,00 

 4.3 wycinka drzew suchych szt. 10,00 

V TERENY ZIELENI  

 5.1 Zagospodarowanie terenu zielni pomiędzy drogą na podwórzu, a ulicą 

Wygodną 

    

 5.1.1 posadzenie drzewa w rozmiarze 12 - 16 cm wraz z wymianą podłoża ( minimum 

1m3 ziemi urodzajnej ) 

szt. 7,00 

 5.1.2 wprowadzenie zieleni niskiej i pnączy przy projektowanej wiacie śmietnikowej m² 55,00 

 5.1.3 posadzenie zieleni niskiej wzdłuż ulicy Wygodnej m² 190,00 

 5.1.4 wprowadzenie "instalacji" podnoszącej bioróżnorodność (rozwiązanie 

indywidualne z materiałów naturalnych o powierzchni ok. 12m2) 

szt. 1,00 

 5.1.5 wprowadzenie zieleni niskiej w około placu zabaw oraz wentylacji schronu m² 150,00 

 5.1.6 założenie powierzchni zadarnionej m² 345,00 

 5.2 Dosadzenia krzewów w przedogródkach-na tyłach kamienic przy ul. 

Żeromskiego 38-42 

    

 5.2.1 dosadzenia krzewów w przedogródkach m² 160,00 

Mała architektura 

VI MAŁA ARCHITEKTURA , WIATY ŚMIETNIKOWE I DZIAŁANIA SPECJALNE 

5.1. Urządzenie na palcu zabaw dla psów     

5.1.1 urządzenie na palcu zabaw dla psów z wykorzystaniem elementów naturalnych  szt. 4,00 

5.1.2 zabezpieczenie pni martwych drzew i wprowadzenie pnączy (rozwiązanie 

indywidualne ) 

szt.  2,00 

5.1.3 budowa naturalnego wygrodzenia (palisada i nasadzenia roślin) mb 40,00 

5.2 Urządzenie placu dla dzieci     

5.2.1 założenie nawierzchni ze zrębków m2 73,00 

5.2.2. urządzenie na placu zabaw elementami naturalnymi  szt. 3,00 

5.3 Inne     

5.3.1 budowa wiaty śmietnikowej o lekkiej konstrukcji modułowej do pokrycia 

pnączami oraz z zamykanym wejściem na zastanej nawierzchni utwardzonej w 

północnej części podwórka 

szt. 1,00 

5.3.2 budowa wiaty śmietnikowej o lekkiej konstrukcji modułowej do pokrycia 

pnączami oraz z zamykanym wejściem przy ulicy Wygodnej 3a 

szt. 1,00 

5.4 Mała architektura     
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5.4.1 ławka z Katalogu Mebli Miejskich (na bloczkach betonowych)   szt. 6,00 

5.4.2 założenie budek dla ptaków szt. 5,00 

5.4.3 tablice informacyjne i edukacyjne (100x70, wolnostojące) szt. 1,00 

5.4.4 kosze na odpady szt. 9,00 

5.4.5 obudowanie zielonym ogrodzeniem obecnego miejsca zbiórki odpadów ( przy ul. 

Wygodnej 3a)  

mb 10,00 

 

 

1.4.7. Zielona ulica 

L.p. Nazwa zadania  (Zielona ulica) jm ilość 

I PRACE PRZYGOTOWAWCZE     

1. wprowadzenie pasa zielonego w chodniku     

1.1 
ściągnięcie płyty chodnikowej o szerokości pasa zieleni razem z podbudową i 
wywozem gruzu odcinek 1 

m² 517,00 

1.2 
ściągnięcie płyty chodnikowej o szerokości pasa zieleni razem z podbudową i 
wywozem gruzu odcinek 2 

m² 62,00 

1.3 
ściągnięcie płyty chodnikowej o szerokości pasa zieleni razem z podbudową i 
wywozem gruzu odcinek 3 

m² 38,00 

1.4 
wprowadzenie obrzeża chodnikowego na styku terenu zielonego z 
pozostawionym chodnikiem odcinek 1 

mb 245,00 

1.5 
wprowadzenie obrzeża chodnikowego na styku terenu zielonego z 
pozostawionym chodnikiem odcinek 2 

mb 45,00 

1.6 
wprowadzenie obrzeża chodnikowego na styku terenu zielonego z 
pozostawionym chodnikiem odcinek 3 

mb 15,00 

1.7 przekopanie gruntu pod chodnikiem odcinek 1 m² 517,00 

1.8 przekopanie gruntu pod chodnikiem odcinek 2 m² 62,00 

1.9 - - - 

1.10 uzupełnienie ziemi urodzajnej, wraz z zakupem i dowozem odcinek 1 m² 517,00 

1.11 uzupełnienie ziemi urodzajnej, wraz z zakupem i dowozem odcinek 2 m² 62,00 

II 
OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH  
I OBSZARY TOWARZYSZĄCE     

2. Zadanie: remont ciągu komunikacyjnego     

2.1 wprowadzenie pasa zielonego w chodniku odcinek 1 m² 517,00 

2.2 wprowadzenie pasa zielonego w chodniku odcinek 2 m² 62,00 

2.3 - - - 

2.4 wprowadzenie pnączy na podporach szt. 35,00 

III TERENY ZIELENI     

3. Zagospodarowanie terenu zielonego     

3.1 wprowadzanie zieleni w nowym zielonym pasie odcinek 1 szt. 30,00 

3.2 wprowadzanie zieleni w nowym zielonym pasie odcinek 2 szt. 3,00 

3.3 - - - 

3.4 nasadzenie drzewa w zielonym pasie odcinek 5 szt. 1,00 

3.5 roślinność okrywowa w pasie zieleni odcinek 1 m² 150,00 

3.6 roślinność okrywowa w pasie zieleni odcinek 2 m² 18,00 

3.7 - - - 

3.8 
parklety z ekoinstalacjami - na skrzyżowaniu Daszyńskiego/ 
Żeromskiego i na ul. Daszyńskiego (odcinek 1 i 2) 

m² 400,00 
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3.9 wprowadzenie pnączy na elewacjach z ewentualnymi konstrukcjami szt. 30,00 

3.10 pnącza na parkletach szt. 25,00 

3.11 - - - 

3.12 
rekultywacja terenu na skwerze przy ul. Jedności Narodowej 
(pielęgnacja roślin i dosadzenia) - odcinek 1 

m² 70,00 

3.13 założenie powierzchni zadarnionej - odcinek 6 m² 260,00 

3.14 - - - 

3.15 prace ogrodnicze w przedogródkach- odcinek 2, 3, 4, 5 szt. 11,00 

IV RETENCJA WÓD OPADOWYCH     

4.1 założenie ogrodów deszczowych w przedogródkach odcinek 2 m² 24,00 

4.2 - - - 

4.3 lokalizacja beczek przy ul. Daszyńskiego szt. 3,00 

4.4 korekta rury spustowej w celu pozyskania deszczówki  szt. 3,00 

V. MAŁA ARCHITEKTURA     

5.1 budowa ławki miejskiej z podbudową naturalną szt. 3,00 

5.2 założenie budek dla ptaków szt. 7,00 

5.3 tablice informacyjne i edukacyjne (100x70, wolnostojące) szt. 5,00 

5.4 kosze na odpady szt. 5,00 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Poniżej przedstawiono wymagania ogólne dotyczące realizacji: 

- Zadania 1:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  wielobranżowej  na  podstawie  

wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów. 

- Zadania 2: Wykonanie robót zagospodarowania terenu na  podstawie  wytycznych zawartych w 

PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę. 

 

1. Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zm. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki 

sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych i podwórzach oraz 

dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działek sąsiadujących z projektowaną inwestycją – 

w odniesieniu do prac realizowanych przy ul. Daszyńskiego i Prusa.  

3. Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze z Zamawiającym, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania szczegółowej wizji 

lokalnej. 

4. Na  etapie  opracowania  projektu  -  robocze  konsultacje  z  Zamawiającym w celu akceptacji 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów  wykończenia. 

5. Wykonawca dokona uzgodnień z Zarządcą i ze wspólnotami w zakresie lokalizacji pnączy, 

beczek na deszczówkę itp. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii  

wszelkich wystąpień, wniosków wraz z załącznikami oraz oryginałów uzgodnień, opinii i decyzji wraz 

z załącznikami.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania proponowanych rozwiązań z Uniwersytetem 

Przyrodniczym we Wrocławiu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy 

jest strona opiniującą. Dla Wykonawcy wiążące jest wspólne stanowisko WI Sp. z o.o. oraz Biura 

Ochrony Przyrody i Klimatu UM we Wrocławiu. 
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2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej 

Zadanie 1:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  wielobranżowej  na  podstawie  

wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:   

- rozpoznanie warunków terenowych;   

- sprawdzenie aktualności mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych i wykonanie 

niezbędnych aktualizacji;   

- analiza materiałów wyjściowych przekazanych przez Zamawiającego;   

- prace dotyczące dokumentacji geotechnicznej i geologicznej jeżeli są konieczne z uwagi na przyjęte 

rozwiązania projektowe; 

- w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, opracowanie dla tego obszaru inwentaryzacji 

majątku drogowego ZDiUM oraz projektu czasowej/stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem 

zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem, zgodnie z zał. nr 11 do PFU; 

- uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia 

i zatwierdzenia wymagane prawem. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne w tym:  

- warunki techniczne lub zmianę warunków technicznych, pozwolenia, uzgodnienia 

i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej, jeśli będzie 

wymagana; 

- decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków, jeśli będzie wymagana;  

- inne niezbędne formalności wynikające z ustawy Prawo Budowlane – jeżeli zajdzie taka 

konieczność, 

- za zgodą Zamawiającego, dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury technicznej nie 

związanej z obsługą terenu, a przebiegającej w obszarze realizowanej inwestycji, jeżeli o to zwrócą się 

inwestorzy tej infrastruktury. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:   

- przedstawienie Zamawiającemu do zaakceptowania planowanych rozwiązań projektowych; 

- opracowanie projektów zagospodarowania terenu oraz przedstawienie ich do zaakceptowania 

Zamawiającemu;   

- uzyskanie  wszystkich  uzgodnień  wymaganych  przepisami  prawa,  opinii  i  zatwierdzeń,  w  tym 

uzgodnień z: 

a. Miejskim Konserwatorem Zabytków odnoście obszaru 5 oraz „Zielonej ulicy”; 

b. Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu odnoście obszaru 5 – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba; 

c. Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta odnośnie obszaru „Zielonej ulicy” oraz obszaru 1 

– jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

d. Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. odnośnie obszarów: 3 i 4; 

e. Zarządem Zasobu Komunalnego Sp. z o.o. odnośnie obszarów: 1, 2, 6, 7; 

f. Oficerem Rowerowym w zakresie projektowanych rozwiązań dla rowerzystów; 

g. Uzgodnień projektów na wszystkich etapach projektowych przez Biuro Ochrony 

Przyrody i Klimatu (BPK). 

- opracowanie projektów wykonawczych i przedstawienie ich do zaopiniowania Zamawiającemu;   

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zaopiniowania Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla wszystkich elementów realizowanych robót; 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli taki dokument będzie 

niezbędny;  

- prowadzenie obmiarów ilości realizowanych robót; 

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego;   

- zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu robót budowlanych, budowy obiektów 

budowlanych;   
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- inne działania nieujęte w ww. spisie a konieczne do skutecznego zaprojektowania, wybudowania 

wskazanych obiektów i oddania ich do użytkowania;   

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.  

Realizacja powyższego zakresu winna być realizowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

normy i wytyczne przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.  

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać rozwiązania wszelkich kolizji.  

Informacje zawarte  w  dokumentacji  w  zakresie technologii  wykonania  robót, doboru materiałów  i 

urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w  sposób  zgodny  z  art.  29  i  30  ustawy  z  dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579).  

2.1.1. Zakres prac projektowych  

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie następujących etapów: 

 

Prace przedprojektowe (przygotowawcze) oraz inwentaryzacja stanu istniejącego: 

- opracowanie harmonogramu prac projektowych i terminów uzgodnień, 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej 

określającej warunki zagospodarowania terenu, nawierzchni, odwodnienia terenu oraz montażu 

urządzeń – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

- opracowanie dokumentacji dotyczącej odwodnienia powierzchni (alejek,  placów i placyków) - 

jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

- sprawdzenie aktualności inwentaryzacji dendrologicznej oraz ewentualne jej uzupełnienie. 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

Projekt powinien zawierać optymalne  rozwiązania  funkcjonalne,  technologiczne,  konstrukcyjne,  

materiałowe  i  kosztowe  oraz wszystkie  niezbędne  zestawienia,  rysunki  z  dokładnym  opisem  i  

podaniem  wszystkich  niezbędnych parametrów materiałów i pozostałych elementów 

zagospodarowania. 

 

Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać zastane i projektowane elementy: 

- ukształtowanie terenu w tym planowany układ spływu wód opadowych; 

- infrastruktura podziemna, naziemna i nadziemna (np. instalacje sanitarne i elektryczne); 

- układ komunikacyjny w tym ciągi piesze i dojścia do kamienic;  

- elementy małej architektury; 

- szatę roślinną (drzewa, krzewy i inne naturalne formy pokrycia terenu np. łąki kwiatowe); 

- gospodarkę drzewostanem; 

- budowle; 

- inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych; 

- wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wykonania Projektu Budowlanego i 

przedmiotu zamówienia. 

 

Uwaga: Zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt zagospodarowania terenu stanowić będzie 

podstawę do wykonania dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. 

 

Projekt Wykonawczy 

Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać wszystkie elementy przeznaczone do 

realizacji w ramach prac wykonawczych, w tym między innymi: 

- projekt zagospodarowania terenu; 

- projekt ukształtowania terenu i tyczenia; 
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- projekt zieleni (projekt nasadzeń drzew, krzewów, pnączy oraz innych innowacyjnych/autorskich 

kompozycji zieleni zaproponowanych na etapie projektu szczegółowego); 

- projekt układu komunikacyjnego wraz z nawierzchniami; 

- projekt elementów małej architektury i wyposażenia terenu; 

- projekt infrastruktury technicznej (instalacje sanitarne i elektryczne) - jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

- projekt organizacji ruchu na czas budowy w odniesieniu do prac realizowanych przy 

ul. Daszyńskiego i Prusa – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

- projekt tablic informacyjno-pamiątkowych o realizacji projekt Grow Green (jeżeli zajdzie taka 

potrzeba); 

- wszelkie inne opracowania niezbędne do realizacji robót, których konieczność opracowania wynika z 

uzgodnionych projektów. 

 

Uwaga:  Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy stanowić będzie podstawę do 

opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 

 

Przedmiary robót 

Wykonawca opracuje dla każdej branży, zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 

projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, 

tablicy, kolumny). 

 

Kosztorysy Inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów 

Wykonawca opracuje Kosztorysy Inwestorskie wykonane z podziałem na grupy robót i branże. 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Uwaga: Szczegółowy zakres i harmonogram prac projektowych Wykonawca winien ustalić i 

skoordynować z Zamawiającym 

Dokumentacje projektowe wymagają uzyskiwania akceptacji przez Zamawiającego na 

poszczególnych etapach opracowania projektowego. 

Zamawiający ma 7 dni na zaopiniowanie przedstawionych kompletnych dokumentacji projektowych. 

 

2.1.2. Wymagana forma i treść dokumentacji 

Projekt zagospodarowania terenu i wykonawczy należy opracować zgodnie z: 

− Ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. nr 207 z 2003r. poz. 2016, z późniejszymi 

zmianami), 

− Ustawą z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627, 

z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 16.09.2004r.nr 202 poz. 2072), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz.U. nr 121 poz. 1137) 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz. 

563), 
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- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. nr 121 poz. 1139), 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 ar, poz.1650) 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich u sytuowanie ( Dz. U . N r 

43 z 1 999 r , poz.430) 

 

UWAGA: 

Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny – prace 

projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach. 

 

Projekt wykonawczy 

- Projekt wykonawczy należy opracować z dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający wycenę 

robót. 

- Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe 

i kosztowe, projekt nasadzeń wykonany przez architekta krajobrazu z zestawieniem nasadzeń oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki warsztatowe, rysunki szczegółów 

i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 

identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją 

inwestycji (ilość w tonach). 

- W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa 

robót oraz  obliczenia  i  inne  szczegółowe  dane  pozwalające  na  sprawdzenie  poprawności  jej  

wykonania. Dokumentację  należy opracować w sposób  czytelny,  opisy pismem maszynowym (nie 

dopuszcza się opisów ręcznych).  

 

Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) w podziale jak przedmiary 

robót. 

 

Przedmiar robót 

Wymagania wobec przedmiaru robót: 

- Należy wykonać w o parciu o K NNR, K NR, K SNR (z zachowaniem kolejności stosowania 

katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w podziale na etapy realizacji 

zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, 

tablicy, kolumny). 

- Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dn. 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072). 

- Przedmiary poza ww. winny zawierać: wyliczenia dla poszczególnych pozycji robót, z których 

wynikać będą ilości przypadające na poszczególne pomieszczenia, kondygnacje; nakłady z tytułu 

robót demontażowych, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady 

mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

Wymagania wobec STWiOR: 

- Należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory 
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wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

- Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. 

(Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072). 

 

2.1.3. Forma przekazania dokumentacji 

1. Dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej; w języku  

polskim  oraz  winna  być  opatrzona  klauzulą  o kompletności i przydatności z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć;  

2. Dokumentacja  winna  być  przekazana  w  wersji  papierowej  oraz  w  wersji  elektronicznej,  

tożsamej z wersją drukowaną, tzn. zawierającą podpisy, uzgodnienia, pieczątki (skan 

dokumentacji);   

3. Dokumentacja w formie elektronicznej winna być przekazana w wersji edytowalnej i 

nieedytowalnej.   

4. Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy: 

- Projekt budowlany - 6 egz. 

- Projekt wykonawczy - 6 egz. 

- Przedmiary robót - 3 egz. 

- Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - 3 egz. 

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz. 

- Inne opracowania niezbędne do realizacji robót - 3 egz. 

- Projekt organizacji zaplecza oraz placu budowy - 3 egz. 

5. Cała dokumentacja ma być przekazana również w wersji elektronicznej jako 

*pdf/*dwg/*doc/*docx/*JPG (rysunki, opisy, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje) na 

odpowiednim nośniku (CD), wraz z wszystkimi dokumentami (uzgodnienia, warunki techniczne, 

zezwolenia) 

6. Ponadto wersja elektroniczna przedmiarów i kosztorysów ma być możliwa do odczytania przez 

program NORMA lub równoważny (rozszerzenie *ath) i ma być wykonana osobno dla 

przedmiarów, osobno dla kosztorysów. 

7. Całą, kompletną dokumentację należy złożyć w siedzibie Wrocławskich Inwestycji w kancelarii 

w godz. od 7.30 do 14.30 wraz z wykazem dokumentacji projektowej i ilością egzemplarzy, 

ułożonej w kolejności zgodnej z wykazem.  

8. Dokumentacja będzie podlegała ocenie przez Komisję Odbioru Dokumentacji Projektowej przy 

Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o. oraz odbiorowi przez Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 

14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę. 

9. Wzór okładki dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 14 do PFU. 

 

2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji robót budowlanych 

Zamawiający wymaga aby rozpoczęcie prac projektowych, a później robót budowlanych przez 

Wykonawcę odbyło się niezwłocznie po zawarciu umowy będącej wynikiem zakończenia 

postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia otrzyma w terminie zgodnym z harmonogramem 

załączonym do umowy. 

Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu, będzie dokonywał odbiorów 

częściowych i dokona odbioru końcowego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie. 
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Wykonawca obejmie minimum trzyletnią gwarancją wszystkie zrealizowane prace (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy). Prace gwarancyjne w zakresie zieleni obejmują: podlewanie roślin, odchwaszczanie, 

pielęgnację posadzonych drzew i krzewów, kontrolowanie stanu zabezpieczeń drzew i krzewów, 

wymianę obumarłego materiału roślinnego. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z działaniem w 

zakresie: 

- organizacji robót; 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

- ochrony środowiska; 

- warunków bezpieczeństwa pracy; 

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. 

 

Ze względu na stan dróg publicznych należy zapewnić właściwy tonaż dla transportu. Wymagane jest 

również bieżące usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów 

budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Koszty związane z placem budowy należą w 

całości do Wykonawcy. 

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania 

realizacją umowy lub jego pełnomocników – inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór po okresie rękojmi 

- odbiór ostateczny – po okresie gwarancji 

 

2.2.1. Przygotowanie terenu inwestycji 

W ramach przygotowania terenu inwestycji należy w szczególności wykonać niżej wymienione prace: 

- przygotować zaplecze budowy – jeżeli będzie to konieczne, 

- wykonać roboty z zakresu kształtowania terenu z uwzględnieniem potrzeb retencji wody, 

- wykonać wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbędne w celu prawidłowego wykonania robót 

budowlanych 

Nie wykluczając ww. czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu inwestycji 

Wykonawca, w ramach ceny oferty, jest zobowiązany: 

- usunąć, odwieźć na odkład pozyskany z obszaru robót ziemnych oraz przechowywać go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); 

nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa na terenie inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu 

robót; 

- zapewnić nadzór środowiskowy w trakcie przygotowania terenu i w czasie budowy, wykonać 

działania oraz pokryć koszty działań wynikających z nadzoru, 

- usunąć, wybudować lub przebudować sieci i urządzenia infrastruktury technicznej – jeżeli zajdzie 

taka potrzeba. 
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Drewno pozyskane z wycinki należy przekazać Zamawiającemu. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy. 

2.2.2. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca powinien mieć szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zaplecza inwestycji oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie 

terenu; 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi. 

 

2.2.3. Zagospodarowanie terenu – opis rozwiązań powtarzalnych na wybranych 

obszarach 

2.2.3.1. Rozwiązania z zakresu gospodarowania wodą opadową. 

Beczka na deszczówkę - naziemny, zamknięty zbiornik na deszczówkę zasilany wodą z rur 

spustowych, posiadający następujące cechy: 

- stabilnie posadowiony na gruncie; 

- umożliwia przelew nadmiaru wody do istniejącej kanalizacji deszczowej; 

- system zasilania wodą z rur spustowych oraz przelew wykonane są ze standardowych materiałów 

umożliwiających łatwą naprawę, demontaż lub przedłużenie rury spustowej do kanalizacji na czas 

serwisowania beczki; 

- objętość minimalna 500 litrów, dostosowana do ilości zasilającej wody;  

- ogranicza możliwość „zakwitania wody” znajdującej się w zbiorniku; 

- umożliwia okresowe spuszczenie wody i wyczyszczenie zbiornika; 

- umożliwia grawitacyjnie podlewanie (rozprowadzanie wody); 

- posiada zawór wody i min. 2m wąż do rozprowadzania wody możliwy do łatwej wymiany bez 

ryzyka utraty gwarancji wykonawcy; 

- umożliwia proste przedłużenie węża rozprowadzania wody bez ingerencji w konstrukcję urządzenia; 

- nie powoduje podsiąkania fundamentów sąsiadujących budowli. 

 

Beczki na deszczówkę powinny być osłonięte ażurowymi panelami z materiałów naturalnych lub 

pnączami w taki sposób aby umożliwić ich serwisowanie lub wymianę. 

Wszelka ingerencja w elementy należące do odrębnych właścicieli wymaga uzyskania ich zgody. 

Proponowane rozwiązania powinny być proste i niskokosztowe w utrzymaniu.  

Wykonawca przygotuje instrukcję eksploatacji zrealizowanych elementów ze wskazaniem cech i 

parametrów części składowych danego rozwiązania. 
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Ryc. 11. Przykładowe rozwiązanie beczki na deszczówkę 
Źródło: https://mjakmrowka.pl/wp-content/uploads/2015/11/Jak-zagospodarowac-

deszczowke-730x487.jpg 

 

 

 

 

 

 

Niecka retencyjna i ogród deszczowy 

W celu zatrzymania i wsiąkania wód opadowych proponuje się tworzenie niecek retencyjnych. 

Rozwiązania te powinny być zaprojektowane w taki sposób aby nie wymagały uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego.  

  
Ryc. 12. Przykładowe rozwiązanie niecki retencyjnej i ogrodu deszczowego 
Źródło: 

https://static1.squarespace.com/static/563cc7f2e4b021af1b55ebce/t/589c9c34db29d670185cdf58/1486658649707/Bioswale?format=500w 
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Abisynka 

Na obszarach podwórzy, zaproponowano lokalizację pomp ręcznych – tzw. abisynek. 

 

  
Ryc. 13. Przykładowe rozwiązania pomp ręcznych 
Źródło: https://sklephypo.pl/img/txt/pra1.jpg /  

https://cdn.najlepszerankingi.pl/wp-content/uploads/2018/10/13094357/Najlepszapompaogrodowar%C4%99czna.jpg 

 

 

 

2.2.3.2. Pnącza 

Pnącza na obszarach podwórzy 

Przy wprowadzaniu pnączy, należy zachować następujące zasady ich lokalizacji: 

- nie naruszają elementów konstrukcyjnych budynku lub opaski wokół budynku; 

- są zabezpieczone przed uszkodzeniem (zajeżdżaniem, zadeptywaniem, itp.); 

- miejsce sadzenia powinno być oddalone od elewacji min. 50 cm; 

- lokalizacja sadzenia pnączy powinna umożliwiać utrzymanie w należytym stanie opaski wokół 

budynku. 

 

Wprowadzanie pnączy powinno być uzgodnione z zarządcą i wspólnotą mieszkaniową. 

 

W przypadku elewacji wymagających prac remontowych, pnącza należy lokalizować z 

wykorzystaniem podpór o wysokości ok. 1-2 m z naturalnych materiałów, które umożliwią odsunięcie 

rośliny od elewacji na czas remontu. 
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Dopuszcza się stosowanie pnączy oplatających 

konstrukcje (przykład obok). Trejaże lub podpory 

powinny być wykonane z naturalnych 

materiałów. 

 

Dopuszcza się wprowadzanie konstrukcji pod 

pnącza w postali lin lub ciągów z różnych 

materiałów, przy zagwarantowaniu trwałości 

tych rozwiązań. 

 

Konstrukcje wprowadzane pod pnącza nie 

powinny kolidować z elementami wyposażenia 

elewacji lub otworami okiennymi oraz powinny 

wykluczać możliwość wspinania się po nich. 

 

 

 

 

 

 

 

Obok: 
Ryc. 14. Pnącza oplatające na podporach   

 
 

 

 

Pnącza na obszarze pasa drogowego – „Zielona ulica” 

 

Pnącza lokalizowane w ogrodach frontowych – przed kamienicami kształtowane są na zasadach 

analogicznych jak w przypadku nasadzeń na obszarach podwórzy, przy czym ewentualne konstrukcje 

wspierające pnącza nie powinny zaburzać artykulacji elewacji frontowej. 

 

Pnącza lokalizowane w chodnikach powinny spełniać następujące warunki: 

- miejsce sadzenia pnącza w chodniku powinno być zlokalizowane w takim miejscu aby nie utrudniać 

ruchu pieszego  lub poruszania się osób niepełnosprawnych; 

- przygotowanie miejsca sadzenia realizowana jest poprzez: 

-- demontaż niewielkiego obszaru na wierzchu; 

-- uzupełnienie ziemi urodzajnej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sieci podziemnej i 

nawierzchni; 

-- nawierzchnia ciągu pieszego powinna być wykończona w taki sposób aby uniemożliwić jej 

degradację; 

-- rośliny po posadzeniu należy zabezpieczyć przed zadeptywaniem lub zajeżdżaniem w sposób 

trwały. 

 

W przypadku sadzenia pnączy w sąsiedztwie chodników  nie zaleca się stosowania podpór lub innych 

elementów które mogą zostać łatwo uszkodzone. 

 

Zaleca się wprowadzanie pnączy na słupach oświetleniowych oraz innych elementach wyposażenia 

pasa drogowego po uprzednim uzgodnieniu tego zamiaru z właścicielem infrastruktury. 
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Ryc. 15. Pnącza na linach mocowanych do elewacji oraz na słupie oświetlenia 
Fot. Piotr Reda 
Fot.: https://pl.pinterest.com/pin/328410997798960273/ 
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2.2.3.3. Nawierzchnie półprzepuszczalne/przepuszczalne na ciągach 

komunikacyjnych i „placach” 

 

Nawierzchnie wykonane z elementów betonowych/kamiennych ułożonych z odstępami, aby 

umożliwić porastanie trawą pomiędzy elementami. Nawierzchnia o podbudowie wytrzymującej nacisk 

samochodów osobowych i większych samochodów (np. śmieciarka). Pomiędzy kostkami nasadzona 

trawa. Nie dopuszcza się stosowania wypełnienia kruszywem.  

Należy dążyć do uzyskania jak największych współczynników wsiąkania wód opadowych. 

 

 
Ryc. 16. Przykłady nawierzchni utwardzonych półprzepuszczalnych 
Źródło: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/news/parking-zielony.jpg 

 

 

 

Ryc. 17. Przykłady zieleni w sąsiedztwie nawierzchni utwardzonych półprzepuszczalnych 
Źródło: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtLpRoySlU5oGGCisS0aWJXdoM5sIFk9Xdw6xd9loeqvtfMGVc 
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Ścieżki piesze 

Nawierzchnia z obrzeżami kamiennymi, ceramicznymi lub betonowymi. Mieszanka żwirowa powinna 

mieć optymalne uziarnienie i nie mieć ostrych krawędzi.  

 

 
Ryc. 18. Przykłady nawierzchni ciągów pieszych   
Źródło: https://www.greenman-gardens.uk/wp-content/uploads/2015/08/Woolaston-Herbacious-Borders-Garden-Maintenance-Gravel-Path-

Brick-Edge-Shrubs-02.jpg   

 

2.2.3.4. Parki kieszonkowe 

Fragmenty obszarów 1, 6 i 7 cechuje bardzo dobra dostępność, w związku z tym zaplanowano ich 

zagospodarowanie w duchu parków kieszonkowych. Zaprojektowane przestrzenie powinno cechować: 

- indywidualne rozwiązania; 

- wykorzystanie lokalnych materiałów; 

- różnorodne formy roślinności; 

- zagospodarowanie wód opadowych na terenie; 

- wprowadzanie rozwiązań podnoszących bioróżnorodność.  
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2.2.3.5. Place zabaw, place z „wyposażeniem naturalnym” 
 

Dla placów zabaw oraz placów z „wyposażeniem naturalnym” zaleca się wprowadzanie 

nawierzchni z materiałów naturalnych, np. ze zrębków o parametrach dostosowanych do 

stosowania na placach zabaw 

W miejscach placów zabaw z urządzeniami, nawierzchnia o grubości umożliwiającej amortyzowanie 

upadków z wysokości (odpowiednio do wysokości urządzeń). Nawierzchnia w kolorze naturalnym, 

brązowym lub złotoszarym.  

 

   
Ryc. 19. Przykłady nawierzchni ze zrębków  
Źródło: http://dogpark.com.pl/wp-content/uploads/2011/09/zrebki-1.jpg  /  https://playtime.pl/data/files/b13305204750.jpg 
 

Plac z wyposażaniem naturalnym 

Urządzenie placu z wykorzystaniem naturalnych elementów takich jak: kłody drewniane do siedzenia, 

plastry drewniane jako nawierzchnia, wierzba gięta, paliki drewniane do wygradzania 

przestrzeni/nawierzchni itp. Materiały dobrane i wykończone tak aby były bezpieczne w użytkowaniu. 

 

   
Ryc. 20. Przykłady aranżacji placów z wyposażeniem naturalnym / ogrodów zabaw  
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/318629742362997042/ 
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2.2.3.6. Wiaty śmietnikowe 

Wiata / osłona śmietnikowa w lekkiej konstrukcji z ażurowymi ścianami i zadaszeniem, 

umożliwiająca porastanie pnączami. Zadaszenie lekkie, jednospadowe. Nie dopuszcza się dachów dwu 

i więcej spadowych oraz dachówek ceramicznych i cementowych. Odwodnienie dachu spływać ma do 

zasilania w wodę okalających roślin.  

Konstrukcja o wiaty / osłony powinna być zamykana i prosta w konserwacji. 

Pod wiatą / osłoną powinny być wykonane: wylewka betonowa ze spadkiem w kierunku terenu zieleni 

oraz utwardzone podejście do wejścia umożliwiające łatwe wyprowadzanie kontenerów. 

 

 

Ryc. 21. Przykładowe 
rozwiązanie wiaty śmietnikowej 
i pnączy na wiatach 
 

Fot poniżej, źródło: 

http://bartoszyce.wm.pl/ 

385237,Smietnik-moze-byc-

ozdoba.html  

 

 

 
Ryc. 22. Przykład wiaty śmietnikowej porośniętej pnączami 
Źródło: http://bartoszyce.wm.pl/385237,Smietnik-moze-byc-ozdoba.html 



Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego,  

zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe 

Strona 55 z 79 

 

   
 

2.2.3.7. Elementy podnoszące bioróżnorodność 
 

Domki dla owadów 

   

Ryc. 23. Przykładowe rozwiązania 
domków dla owadów 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/ 20125467708 

3067730/?lp=true  /   

https://lakikwietne.pl/userdata/gfx/f492d8 

5cf27aca3ff342f9a58feaef9a.jpg 

 

Domki / budki dla kotów 

 

Ryc. 24. Przykładowe rozwiązania domków 
dla kotów 
Źródło http://poznan.wyborcza.pl/poznan 

/51,36001,22882969.html?i=0 

 

 

Budki dla ptaków 

   

Na ścianach budynków 

wykonane jako geometryczne 

formy, na drzewach forma i 

kolor domków naturalne. 
Ryc. 25. Przykładowe 
rozwiązania – budki dla ptaków 
Źródło http://www.menthol. 
pl/pl/pl_post_15_04_20_dziupla.php 

 
https://kalkuluj.pl/resizer.php? 

width=574&height=574&image 

=https://kalkuluj.pl/useruploads/ 
gallery/galeria_kalkulacji_budka_ 

legowa_dla_ptakow_wybor_montaz_opie

ka_10_wskazowek/oryginal/budka-
legowa-dla-ptakow-3 

_58c10db323a87.jpg 

 

 

https://lakikwietne.pl/userdata/gfx/f492d8
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Instalacja podnosząca bioróżnorodność / instalacja ekologiczna 

Proponuje się budowę indywidualnych rozwiązań aranżacji zieleni lub lekkich instalacji, które będą: 

- wykonane z naturalnych materiałów, 

- wykorzystywały gównie lokalne gatunki roślin; 

- wymagały minimalnych środków na ich utrzymanie; 

- podnosiły lokalną różnorodność biologiczną; 

- atrakcyjne wizualnie; 

- rozwiązaniami autorskimi. 

Zasadne jest wprowadzanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym. 
 

2.2.3.8. Mała architektura – wybrane elementy 

Przykładowe ławki i siedziska zamieszczono poniżej. Zastosowane elementy powinny być łatwe w 

konserwacji i naprawie. 

 

  
Ryc. 26. Przykładowe rozwiązania – ławka 
Źródło: https://www.artbud.pl/pl/p/Lawka-parkowa-miejska-Spartan-bis/6602 

 

 
Ryc. 27. Przykładowe rozwiązania – siedziska w przestrzeniach publicznych 
Źródło: https://land8.com/wp-content/uploads/2014/11/FAA_BDS_JPG_CONTAINER_01.jpg 

 

 

https://www.artbud.pl/pl/p/Lawka-parkowa-miejska-Spartan-bis/6602
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Murek oporowy 

Mur wykonany z elementów recyklingowanych takich jak cegła rozbiórkowa lub gruz.  
 

Ścianki oporowe mogą być wykonane w formie palisady drewnianej.  

   
Ryc. 28. Przykładowe rozwiązania – konstrukcje oporowe z drewna 
Źródło: https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/crop/[...]/c/ico2_palisady_i_obrzeza_do_czego.jpg 
http://niepodlewam.pl/wp-content/uploads/2017/03/palisada-ogrodowa-z-drewnianych-belek-1024x768.jpg 

 

 

   

Ryc. 29. Przykładowe rozwiązania – konstrukcje oporowe z recyklingowanych materiałów 
Źródło: https://statictipy.iplsc.com/art/2014/w425/21499_139001_big.jpg 

http://assets1.ogrodowisko.pl/uploads/p/12/120522/original.jpg 
 

 Ryc. 30. Przykładowe rozwiązanie biogrupy o dużej bioróżnorodności  
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2.2.4. Zagospodarowanie terenu – wymagania dot. obszaru 1. 

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 1356 m2 (zakres obszarowy realizacji 

przedstawiono w rozdziale 1.2.4 Opis obszaru opracowania). Szczegółowe wskaźniki realizacji 

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

Planuje się zagospodarowanie zachodniej część obszaru w duchu parku kieszonkowego oraz 

przywrócenie powierzchni biologicznie czynnych we wschodniej części. 

 

Z uwagi na zapisy MPZP (nie ma wymaganej liczby i lokalizacji miejsc postojowych na terenie) 

projektuje się jedynie utwardzoną powierzchnię półprzepuszczalną przy granicy z działką drogową 

(ul. Ustronie). 

 

Zakres zagospodarowania 

- wytyczenie zielonych powierzchni utwardzonych i półprzepuszczalnych (np. geokrata); 

- stałe ograniczenie wjazdu na teren przy budynkach mieszkalnych; 

- budowa dojścia pieszego od ul. Ustronie w kierunku kamienic nr 170, 172 oraz wiaty śmietnikowej 

od strony tych kamienic; 

- budowa komunikacji pieszej w nawierzchni szutrowej w podwórzu; 

- zagospodarowanie zachodniej części obszaru – „Ustronny park kieszonkowy” z uwzględnieniem: 

 wygrodzenia terenu od strony ul. Rychtalskiej i fragmentu ul. Ustronie za pomocą 

drewnianych konstrukcji pokrytych pnączami wraz z remontem muru oporowego, 

 „ekranowania” roślinnością od strony ulic, 

 placu z „wyposażeniem naturalnym”, 

 wprowadzenie zieleni wysokiej, 

 zagospodarowanie wody odprowadzanej z dachu kamienicy i wiaty śmietnikowej; 

- wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej we wschodniej części obszaru; 

- wprowadzenie nasadzeń roślinności okrywowej, krzewów oraz darni; 

- wprowadzenie pnączy na: 

 wiacie śmietnikowej; 

 elewacji północnej kamienicy przy ul. Nowowiejskiej 170 po uzgodnieniu z właścicielem. 

- zagospodarowanie części wód opadowych w formie niecek retencyjnych, zasilanych z rur 

spustowych oraz rozsączanie na terenie zieleni (ukształtowanie terenu umożliwiające rozsączanie 

wód opadowych - niecek obsadzonych roślinnością) zrealizowane w bezpiecznej odległości od 

zabudowań. Działania związane z rozsączaniem realizowane w ramach poprawy chłonności 

powierzchni biologicznie czynnych. W przypadku projektowania systemów przelewowych, należy 

zaprojektować je z uwzględnieniem istniejących wpustów do kanalizacji deszczowej; 

- wprowadzenie roślinności odpowiedniej dla miejsc gromadzenia się wód opadowych. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w rozdziale 1.4. 
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2.2.5. Zagospodarowanie terenu - wymagania dot. obszaru 2.  

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 1539 m2 (zakres obszarowy realizacji 

przedstawiono w rozdziale 1.2.4 Opis obszaru opracowania). Szczegółowe wskaźniki realizacji 

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 1.4. 
 

Zakłada się wprowadzenie różnorodnych form zieleni w sąsiedztwie kamienic oraz rewaloryzację 

istniejących rabat ozdobnych i użytkowych, w tym zagospodarowanie wody opadowej w ogrodach 

deszczowych i nieckach retencyjnych. 

Zakres zagospodarowania 

- zabezpieczenie fragmentów muru oporowego; 

- stałe ograniczenie wjazdu na teren przy budynkach mieszkalnych; 

- budowa komunikacji pieszej w nawierzchni szutrowej w podwórzu wzdłuż ul. Żeromskiego; 

- budowa utwardzenia i schodów terenowych przy kamienicy Daszyńskiego 23. Zieleń przy 

kamienicy Daszyńskiego 23, zazielenienie schodów przy kamienicy Daszyńskiego 23. 

- rewaloryzacja istniejących rabat ozdobnych i użytkowych zlokalizowanych w sąsiedztwie 

kamienic z uwzględnieniem zieleni okrywowej zagospodarowania wody odprowadzanej z dachu 

kamienic; 

- wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej; 

- wprowadzenie nasadzeń roślinności okrywowej, krzewów, darni oraz pnączy na elewacjach 

uzgodnionych z właścicielami. 

- zagospodarowanie części wód opadowych w formie beczek z deszczówką do podlewania roślin, 

zasilanych z rur spustowych oraz rozsączanie na terenie zieleni (ukształtowanie terenu 

umożliwiające rozsączanie wód opadowych - niecek retencyjnych obsadzonych roślinnością) 

zrealizowane w bezpiecznej odległości od zabudowań. Działania związane z rozsączaniem 

realizowane w ramach poprawy chłonności powierzchni biologicznie czynnych. W przypadku 

projektowania systemów przelewowych, należy zaprojektować je z uwzględnieniem istniejących 

wpustów do kanalizacji deszczowej; 

- wprowadzenie roślinności odpowiedniej dla miejsc gromadzenia się wód opadowych. 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w rozdziale 1.4. 

2.2.6. Zagospodarowanie terenu - wymagania dot. obszaru 3.  

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 2392 m2 (zakres obszarowy realizacji 

przedstawiono w rozdziale 1.2.4 Opis obszaru opracowania). Szczegółowe wskaźniki realizacji 

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

Zakres zagospodarowania 

- wykonie ścieżek żwirowych w standardzie dostosowanym do charakteru miejsca; 

- wytyczenie nowych ciągów pieszych w obrębie skweru z placem centralnym w miejscu dawnej 

fontanny; 

- wykonanie ogrodów użytkowych dla mieszkańców; 

- wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej w centralnej części obszaru, drzewa zwiększające 

zacienienie terenu; 

- rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych drzew, 

- wprowadzenie nasadzeń roślinności okrywowej, krzewów oraz darni, zwarte grupy krzewów 

okrywowych o różnorodnym składzie gatunkowym; 
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- lokalizacja pompy ręcznej w centralnej części terenu zieleni w sąsiedztwie ogrodów użytkowych 

dla mieszkańców; 

- lokalizacja budek dla kotów; 

- wykonanie nowej wiaty śmietnikowej wraz z wiatą rowerową oraz porastającą je zielenią; 

- wytyczenie terenu placu zabaw, wykonanie nawierzchni ze zrębek, wykonanie ogrodzenia z 

żywopłotu z palisadą drewnianą. Wyposażenie placu zabaw zakupi i zainstaluje Zarządca na 

podstawie projektu opracowanego w ramach niniejszego PFU; 

- wprowadzenie małej architektury (ławki, kosze). 

- zagospodarowanie części wód opadowych w strefach nasadzeń zieleni. 

 

Działania związane z realizacją koncepcji przez Zarządcę, wymagające skoordynowania: 

- rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej, 

- posadzenie drzew, 

- remont ciągu jezdnego,  

- instalacja elementów placu zabaw. 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w rozdziale 1.4. 

2.2.7. Zagospodarowanie terenu - wymagania dot. obszaru 4.  

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 2090 m2 (zakres obszarowy realizacji 

przedstawiono w rozdziale 1.2.4 Opis obszaru opracowania). Szczegółowe wskaźniki realizacji 

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

Zakres zagospodarowania 

- budowa ciągu pieszo-jezdnego - głównej osi komunikacyjnej podwórza oraz chodników do wejść 

w kamienicach - zielona droga i zielone place z nawierzchni półprzepuszczalnych; 

- budowa nowych wiat śmietnikowych: przy wjeździe od ul. Prusa – 1 dużej lub 2 małych (przy 

garażach) oraz jednej małej we wschodniej części podwórza;  

- rekultywacja oraz nasadzenia drzew i krzewów w sąsiedztwie kamienic; 

- budowa dwóch wiat rowerowych; 

- wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej w centralnej części obszaru, drzewa zwiększające 

zacienienie terenu; 

- rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych drzew; 

- wprowadzenie nasadzeń roślinności okrywowej, krzewów oraz darni, zwarte grupy krzewów 

okrywowych o różnorodnym składzie gatunkowym; 

- realizacja terenu z „wyposażeniem naturalnym”; 

- pompa ręczna z systemem zielonych rynsztoków rozprowadzających wodą po terenie, drewniana 

rynna sprowadzająca wodę z okolicy wiaty; 

- zagospodarowanie części wód opadowych w formie beczek z deszczówką do podlewania roślin, 

zasilanych z rur spustowych oraz rozsączanie na terenie zieleni (ukształtowanie terenu 

umożliwiające rozsączanie wód opadowych - niecek retencyjnych obsadzonych roślinnością) 

zrealizowane w bezpiecznej odległości od zabudowań. Działania związane z rozsączaniem 

realizowane w ramach poprawy chłonności powierzchni biologicznie czynnych. W przypadku 
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projektowania systemów przelewowych, należy zaprojektować je z uwzględnieniem istniejących 

wpustów do kanalizacji deszczowej; 

- niecka retencyjna wzdłuż miejsc postojowych; 

- wprowadzenie roślinności odpowiedniej dla miejsc gromadzenia się wód opadowych. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

2.2.8. Zagospodarowanie terenu - wymagania dot. obszaru 5.  

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 830 m2 (zakres obszarowy realizacji 

przedstawiono w rozdziale 1.2.4 Opis obszaru opracowania). Szczegółowe wskaźniki realizacji 

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

Zakres zagospodarowania 

- nasadzenia grup krzewów okrywowych na zieleńcu wokoło pomnika; 

- nasadzenia grup krzewów na fragmencie terenu w narożniku Parku Tołpy; 

- aranżacja miejsca wypoczynku w cieniu przy przystanku tramwajowym w kierunku ul. 

Piastowskiej; 

- działania z zakresu poprawy warunków siedliskowych cennych drzew; 

- budowa ławek, koszy oraz tablic informacyjnych; 

- założenie budek dla ptaków; 

- wykonanie i założenie domków dla owadów; 

- instalacja ekologiczna - rozwiązanie indywidualne. 

Wszelkie działania (w tym tymczasowe instalacje) w obszarze ochrony konserwatorskiej należy 

uzgodnić z właściwymi służbami. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

2.2.9. Zagospodarowanie terenu - wymagania dot. obszaru 6.  

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 960 m2 (zakres obszarowy realizacji 

przedstawiono w rozdziale 1.2.4 Opis obszaru opracowania). Szczegółowe wskaźniki realizacji 

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

Zakres zagospodarowania 

- rekultywacja i zagospodarowanie pustej działki (po zabudowie kamienicowej) od strony ul. 

Barlickiego – nowy park kieszonkowy; 

- zabezpieczenie przed wjazdem parku kieszonkowego od strony rezerwy terenowej na potrzeby 

realizacji nowego wjazdu na podwórze przez działkę gminną (poza zakresem realizacji, w 

sąsiedztwie terenu);  

- wprowadzenie niskich wygrodzeń, pełniących funkcje kompozycyjne i użytkowe od strony 

rezerwy terenu oraz przy fragmentach ścieżki szutrowej, np. gabiony wypełnione gruzem 

pozyskanym z prac przygotowawczych, porośnięte pnączami; 

- wytyczenie pieszych ciągów komunikacyjnych z nawierzchni szutrowej i elementów kamiennych, 

- wprowadzenie nasadzeń roślinności okrywowej, krzewów oraz darni (np. łąki kwiatowe); 

- kształtowanie biogrup w centralnej części podwórza; 
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- działania z zakresu poprawy warunków siedliskowych drzew; 

- realizacja działań ochronnych zieleni – wprowadzenie drewnianych płotków przy istniejących 

ogródkach; 

- instalacja budek dla ptaków i owadów; 

- zagospodarowanie części wód opadowych w formie beczek z deszczówką do podlewania roślin, 

zasilanych z rur spustowych oraz rozsączanie na terenie zieleni (ukształtowanie terenu 

umożliwiające rozsączanie wód opadowych - niecek retencyjnych obsadzonych roślinnością) 

zrealizowane w bezpiecznej odległości od zabudowań. Działania związane z rozsączaniem 

realizowane w ramach poprawy chłonności powierzchni biologicznie czynnych. W przypadku 

projektowania systemów przelewowych, należy zaprojektować je z uwzględnieniem istniejących 

wpustów do kanalizacji deszczowej; 

- wprowadzenie roślinności odpowiedniej dla miejsc gromadzenia się wód opadowych. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w rozdziale 1.4. 

  

2.2.10. Zagospodarowanie terenu - wymagania dot. obszaru 7.  

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 1965 m2 (zakres obszarowy realizacji 

przedstawiono w rozdziale 1.2.4 Opis obszaru opracowania). Szczegółowe wskaźniki realizacji 

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

Zakres zagospodarowania 

- wprowadzenie różnorodnych grup roślin poprawiających warunki klimatyczne terenu, w tym 

nasadzenia roślinności okrywowej wzdłuż ul. Wygodnej; 

- poprawa warunków siedliskowych roślin; 

- wprowadzenie pnączy na elewacjach lub podporach; 

- uzupełnienie nasadzeń zieleni w centralnej części zieleńca, 

- urządzenie strefy zabaw dla psów z nawierzchnią naturalną (ziemia, trawnik), wygrodzonej od 

strony budynków mieszkalnych palisadą drewnianą i nasadzeniami - krzewami oraz roślinnością 

okrywową; 

- mały teren zabaw lub plac z elementami naturalnymi w centralnej części zieleńca – przestrzeń 

urządzona z wykorzystaniem elementów naturalnych i niskokosztowych – jako alternatywa dla 

standardowego wyposażenia przestrzeni publicznych; 

- uzupełnienie muru oporowego przy chodniku, obsadzenie krzewami oraz roślinnością okrywową. 

- zagospodarowanie części wód opadowych w formie beczek z deszczówką do podlewania roślin, 

zasilanych z rur spustowych oraz rozsączanie na terenie zieleni (ukształtowanie terenu 

umożliwiające rozsączanie wód opadowych - niecek retencyjnych obsadzonych roślinnością) 

zrealizowane w bezpiecznej odległości od zabudowań. Działania związane z rozsączaniem 

realizowane w ramach poprawy chłonności powierzchni biologicznie czynnych. W przypadku 

projektowania systemów przelewowych, należy zaprojektować je z uwzględnieniem istniejących 

wpustów do kanalizacji deszczowej; 

- ogród deszczowy na wyniesionej rabacie przy północnym wjeździe na podwórko z 

uwzględnieniem pozyskania wody opadowej z rury spustowej; 

- niecka retencyjna przy jednym z wejść do kamienic (Żeromskiego 40); 

- rozsączanie wód opadowych pozyskanych z rury spustowej (przy budynku – ul. Nowowiejska 19) 

- wprowadzenie roślinności odpowiedniej dla miejsc gromadzenia się wód opadowych. 
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Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

2.2.11. Zagospodarowanie terenu - wymagania dot. obszaru „Zielonej ulicy” 

Obszar przewidziany do zagospodarowania obejmuje 3771 m2 (zakres obszarowy realizacji 

przedstawiono w rozdziale 1.2.4 Opis obszaru opracowania). Szczegółowe wskaźniki realizacji 

inwestycji (przedmiary) przedstawiono w rozdziale 1.4. 

 

Obszar zielonej ulicy Daszyńskiego 

Ze względu na zmienny charakter zagospodarowania ulicy, została ona podzielona w opisie na 6 

odcinków, zgodnie z opisem do koncepcji. W założeniu ulica Daszyńskiego ma stać się zazieleniona 

na całej swojej długości. Działania mają na celu zarówno poprawę warunków siedliskowych 

istniejących roślin jak i wprowadzenie nowych nasadzeń w miejscach dotychczas niezazielenionych.  

 

Skwer przy ul. Jedności Narodowej jest przewidziany do rewaloryzacji i uzupełnienia nasadzeń 

roślinności okrywowej.  

Na wybranych elewacjach wzdłuż ulicy proponuje się wprowadzenie pnączy – opis wymagań 

zamieszczono w rozdziale 2.2.3.2.  

Skrzyżowanie ulic Żeromskiego i Daszyńskiego planuje się zawęzić poprzez budowę podestów 

drewnianych pełniących rolę donic z wykorzystaniem wody opadowej spływającej po powierzchni 

chodnika.  

 

 
Ryc. 31. Istniejący układ szerokiego skrzyżowania 
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Ryc. 32. Schematyczne propozycje zawężenia skrzyżowania 

 

 
Ryc. 33. Schematyczne propozycje rozwiązania przestrzeni parkletów 

 

Na odcinkach 3,4,5 zakłada się rewaloryzację przedogródków z uzupełnieniem nasadzeń.  

Na odcinku 6 zakłada się rewaloryzację skweru z uzupełnieniem nasadzeń roślin okrywowych.  

 

Zakres prac branża drogowa i budowlana 

 

- Na odcinku 1 , planowana jest wymiana nawierzchni z kostki betonowej w północnej części 

chodnika (w miejscach gdzie przewidziane jest parkowanie równoległe przy chodniku) w pasie o 

szerokości 2 m na nawierzchnię półprzepuszczalną stworzoną poprzez rozrzedzenie kostki betonowej i 

wprowadzenie pasów trawnika pomiędzy pasami kostki. Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię w 

pasie chodnika bezpośrednio przy ulicy i wymienić około 0,5 m głębokości gruntu. Po wykonaniu 

nasadzeń ułożyć pasy kostki betonowej. Wprowadzona zieleń (drzew, pnącza lub krzewy) powinna 
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być zabezpieczona przed zniszczeniem. Dopuszcza się projektowanie indywidualnych rozwiązań 

zieleni. 

- Na odcinku 1 wprowadzenie "instalacji" podnoszącej bioróżnorodność/parkletów/konstrukcji pod 

pnącza.  

- Na odcinku 1 narożach skrzyżowania ul. Daszyńskiego z ul. Żeromskiego wykonanie podestów 

drewnianych. Podesty wykonane jako donice z przepuszczalnym dnem zasilane wodą opadową z 

powierzchni chodnika.  

- Na odcinku 1 i 2 planuje się wprowadzanie konstrukcji pod rośliny pnące przy rampach znajdujących 

się przy wejściach do lokali usługowych (do wysokości 1,1m ponad wysokość rampy). Na tym 

odcinku planuje się wykonanie parkletów w pasie parkowania pomiędzy samochodami.  

Parklety nie mogą ograniczać pola widoczności w pasie drogowym – ich forma i konstrukcja powinny 

być dostosowane do przepisów związanych z użytkowaniem pasa drogowego. Na fragmentach 

parkletów wchodzących w pola widoczności, zieleń nie może być wyższa niż 1m. 

- Na odcinkach 1, 2 i 3 przy przejściu dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego planuje się rozebranie 

części nawierzchni chodnika i wymianę ok. 0,5 m głębokości gruntu na nowe nasadzenia. 

- Na całej długości ulicy przewiduje się wprowadzenie pnączy przy elewacjach na wybranych 

adresach.  

- Na odcinku 5 planuje się wymianę 2 istniejących ławek; 

- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych – wolnostojących lub zawieszanych na elewacjach. 

- Dopuszcza się wprowadzanie pnączy na elementach infrastruktury (np. słupy latarni) po ustaleniu 

warunków z gestorem infrastruktury. 

 

 
Ryc. 34. Przykładowe rozwiązania – wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej w chodniku na ul. 
Daszyńskiego 

 

Parklety oraz konstrukcje pod pnącza i "instalacje" podnoszące bioróżnorodność mogą być 

wykorzystane w różny sposób i w różnych miejscach np. w pasie ulicy Daszyńskiego pomiędzy pasem 

drogi a chodnikiem. Przestrzeń może być zagospodarowana na mały parklet, zazielenione miejsce 

postojowe lub stojaki rowerowe. W przypadku lokalizacji w pobliżu lokalu usługowego, możliwe 

zagospodarowanie przez właściciela lokalu np. wystawienie warzyw i owoców przed sklepem 

warzywnym.  
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Przykładowe możliwości zagospodarowania poniżej: 

 
 

 
 

 
Ryc. 35. Przykładowe rozwiązania – konstrukcje pod pnącza 
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Zakres prac w zakresie zieleni i zagospodarowanie wody 

- Na odcinku 1 przewiduje się nasadzenia o szerokości 2m w północnym pasie chodnika. Nasadzenia 

należy wykonać jako wielogatunkowe a skład gatunkowy dostosować do istniejących warunków 

środowiskowych. Chodnik pomiędzy nasadzeniami przerzedzony ma być pasami zieleni (trawnika), 

umożliwiającymi chłonięcie wody opadowej do gruntu. W miejscach, gdzie przewidziane jest 

parkowanie równoległe przy chodniku, pas zieleni wykonany częściowo jako półprzepuszczalna 

nawierzchnia z miejscami przepuszczalnymi na nasadzenia w rozstawie ok. 6 m (długość jednego 

miejsca postojowego). Grupy zieleni rozmieszczone tak, aby umożliwić wychodzenie z samochodów z 

zaparkowanych samochodów i wejście na przylegający chodnik.  

- Na odcinku 1 wprowadzenie "instalacji" podnoszącej bioróżnorodność/parkletów z nasadzeniami 

odpowiednimi gatunkami roślin wytrzymujących stworzone warunki siedliskowe.  

  

- Na odcinku 1 wstawienie donic z nasadzeniami w miejscach zmiany sposobu parkowania i przy 

stojakach rowerowych.  

- Na odcinku 1 w parkletach nasadzenia w specjalnych konstrukcjach donicowych. Donice i 

konstrukcje podestowe mogące pobierać wodę opadową.   

- Na odcinku 1 i 2 nasadzenia pnączy na konstrukcjach przy niskich murkach ograniczających rampy i 

wyniesione  wejścia do lokali 

 

Ryc. 36. Przykładowe rozwiązania – 
pnącza przy elementach małej 
architektury 

 

 

- Przy wyznaczonych adresach planuje się wprowadzenie pnączy na elewacjach przy specjalnie 

przygotowanych konstrukcjach.  

- Na obszarach 2,3,4 i 5 istniejące przedogródki pod kilkoma adresami poddać rekultywacji i wykonać 

nasadzenia. Przewiduje się uzupełnienie nasadzeń i drzew z gatunków rodzimych. Na obszarach 

przedogródków wykorzystanie spustów dachowych do zasilania wodą opadową ogródków lub do 

gromadzenia jej w beczkach.  

- Na odcinku 6 wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych i działań poprawiających warunki 

siedliskowe dla drzew oraz wprowadzenie roślinności okrywowej w miejscach jej całkowitej 

degradacji przez parkujące samochody. 

- Na całej długości ulicy wprowadzenie pnączy na latarnie. 

 

Prace związane z wprowadzaniem pnączy należy uzgodnić z właścicielami terenów oraz obiektów 

przed ich wykonaniem.  

Prace na terenie objętym ochrona konserwatorską należy uzgodnić z właściwymi służbami.  
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Wymagania dla projektowanych 

nawierzchni  
projektowana nawierzchnia z kostki 

betonowej rozrzedzonej pasami trawnika: 

- kostka betonowa 6/8 cm; 

- warstwa wyrównująca 

- podbudowa 

- grunt wymieniony 
 

Obok i poniżej:  

Ryc. 37. Przykładowe rozwiązania – 
wprowadzenie nawierzchni 
półprzepuszczalnej 

 
Źródło: http://www.coloco.org/projets/parvis-rue-des-jardins-dufour/ 

 

 
Źródło: http://www.landezine.com/index.php/2012/07/passeig-de-st-joan-boulevard-by-lola-domenech/ 
 

projektowana nawierzchnia podestów 

drewnianych: 

warstwa podestu z desek 4/5 cm; 

warstwa geowłókniny; 

warstwa gruntu 30-60 cm; 

geowłóknina 
 
 

 

 
 

Obok i poniżej:  

Ryc. 38. Przykładowe rozwiązania – zieleń w 
parkletach 
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Wymieniane oraz nowe nawierzchnie mają pełnić zadania: 

 zwiększenie retencji wody opadowej z wykorzystaniem jej do nawadniania roślin;  

 widoczne odznaczenie innej funkcji dedykowanej w szczególności pieszym; 

 wprowadzenie zieleni w miejscach trudnych do zazielenienia; 

 możliwość aranżacji wnętrza ulicy w zależności od potrzeb. 

 

Przykładowe zagospodarowanie skrzyżowania ul. Daszyńskiego i Żeromskiego w formie 

parkletu: 

 

 
Ryc. 39. Przykładowe rozwiązania – parklet z wykorzystaniem konstrukcji pod pnącza. 

 

Prace ogrodnicze w przedogródkach - odcinek 2, 3, 4, 5 

Zaplanowano prace ogrodnicze w 11 przedogródkach wzdłuż ulic Daszyńskiego i Prusa. Ich celem 

jest wykonanie modelowych rewitalizacji ogrodów frontowych - mają one obejmować: 

- pielęgnację drzew i krzewów oraz inne niezbędne prace ogrodnicze; 

- rekultywację podłoża, nawożenie i ściółkowanie z uwzględnieniem ukształtowania terenu aby 

zatrzymać jak najwięcej wód opadowych; 

- dosadzenie nowych roślin; 

- ustawienie drewnianej tablicy informacyjnej, formatu A3 z informacjami nt. projektu. 

 

Na obszarach 3 ogrodów frontowych zaplanowano lokalizację beczek na deszczówkę oraz założenie 

24m2 ogrodów deszczowych w przedogródkach na odcinku 2. Prace te należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi zamieszczonymi w rozdziale 2.2.3.1. 
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2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu Grow Green - Zielone miasta na rzecz 

klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - 

Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe. 

2.3.1. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych 

asortymentów robót budowlano – montażowych w związku z opracowaniem dokumentacji 

projektowej i realizacją projektu Grow Green 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.)  na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (jeżeli zajdzie taka potrzeba).  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające (jeżeli zajdzie taka potrzeba), takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
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spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

Znaleziska na terenie prac 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
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geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z 

jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 

ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

 

2.3.2. Materiały 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

2.3.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiOR. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR. 

2.3.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

warunkach kontraktu i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika 

projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.3.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

2.3.6. Kontrola jakości robót 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

2.3.7. Odbiór Robót 

Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier/Kierownik projektu. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

- ewentualnie inne dokumentacje wytworzone w czasie realizacji prac. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

2.3.8. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia.  

Ceny  ryczałtowe robót  będą  obejmować:  robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  

kosztami,  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty 

pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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Część informacyjna 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

4. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami w obszarach planowanej inwestycji wg. 

poniższego wykazu. 

Nazwa obszaru Dane katastralne 

Obszar 1. Teren ograniczony ulicami 
Rychtalską i Ustronie oraz pierzeją 
kamienic przy ul. Jedności Narodowej 

- 19, AM 10, użytek: Bp, własności: Gmina Miejska Wrocław ;  
- cz.18/11, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław;  
- 18/10, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Obszar 2. Zachodnia część podwórza 
pomiędzy ulicami Daszyńskiego, 
Żeromskiego i Orzeszkowej 

- 4, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 6, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz.19/12, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Obszar 3. Podwórze wewnątrz 
kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: 
Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i 
Jaracza 

- cz.57/2, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 
 

Obszar 4. Podwórze wewnątrz 
kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: 
Walecznych, Prusa i Reja 

- 39/2, AM 8, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 40/2, AM 8, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 49, AM 8, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 48, AM 8, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Obszar 5. Obszar przy skrzyżowaniu 
ulic Nowowiejskiej i B. Prusa 

- cz.31/2, AM 8, użytek: Bz, własności: Gmina Miejska Wrocław/ZZM; 
- cz. 31/1, AM 8, użytek: Tp, własności: Gmina Miejska 
Wrocław/ZZM; 
- cz.80, AM 14, użytek: Bz, własności: Gmina Miejska Wrocław/ZZM. 

Obszar 6. Podwórze wewnątrz 
kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: 
Nowowiejską, Żeromskiego, 
Orzeszkowej i Barlickiego 

- 77, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; ( Park 
kieszonkowy ); 
- cz.75, AM 9, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 83/6, AM 9, użytek: Bp, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Obszar 7. (obszar przy ulicy Wygodnej 
między Nowowiejską a Żeromskiego) 

- cz. 56, AM 13, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 59, AM 13, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 47, AM 13, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz.57, AM 13, użytek: Bp, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz.58, , AM 13, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław. 

Zielona ulica – ciąg ul. Daszyńskiego 
wraz z przegródkami oraz Zielona 
fragment ulicy B. Prusa na odcinku 
wzdłuż Skweru Ludzi ze Znakiem „P”. 

- 66, AM 10, użytek: dr, własności: Gmina Miejska Wrocław/ ZDiUM; 
- 105, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 170, AM 10, użytek: dr, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 135/3, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 137, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 142, AM 10, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- 22/5, AM 2, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 22/3, AM 2, użytek: dr, własności: Gmina Miejska Wrocław/ 
ZDiUM; 
- cz. 32, AM 8, użytek: Bz; Własność Gmina Miejska Wrocław/ ZZM; 
- 16, AM, użytek: B, własności: Gmina Miejska Wrocław; 
- cz. 34, AM 8, użytek: dr, własności: Gmina Miejska 
Wrocław/ZDiUM. 
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Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. W tym celu Wykonawca wystąpi do Zamawiającego co najmniej 10 dni przed złożeniem 

wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót. 

 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Przepisy ogólne Prawo Budowlane 

- Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. 

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

- Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554, Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. 

Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

- Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1134, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego. 

 

Wyroby budowlane 

- Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane. 

- Dz.U. 2009 nr 144, poz. 1182, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Sposoby deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. 

- Dz.U. 2010 nr 114, poz. 760, Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności. 

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497, Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne oraz 

jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

- Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

- Dz.U. 2014 poz. 1502, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy. 

- Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844. 

- Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

- Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Dz.U. 2013 poz. 492, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

- Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437, Rozporządzenie z dnia 1 października 1993 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

- Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73, Rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1994 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

- Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470, Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

przy pracach spawalniczych. 

- Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313, Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy 

ręcznych pracach transportowych. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

- Dz.U. 2016 poz.191, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
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- Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

- Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

 

Uprawnienia budowlane 

- Dz.U. 2014 poz.1278, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 

Zamówienia publiczne 

- Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

Normalizacja 

- Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, Ustawa z dnia 12 września 2002 r. Normalizacja. 

 

Normy ogólne 

- PN-91/B-01010, Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych 

wielkości. 

- PN-B-01025:2004, Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- budowlanych. 

- PN-B-01029:200, Rysunek budowlany – Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych. 

- PN-B-01030:2000, Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 

- PN-88/B-01040, Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 

- PN-88/B-01041, Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

- PN-B-01042:1999, Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 

- PN-ISO, Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe. 

- PN-ISO 2848:1998, Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej. 

- PN-82/B-02000, Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

- PN-82/B-02001, Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

- PN-EN 1990:2004, Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

- PN-EN 1991-3:2009, Obciążania budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami. 

- PN-EN 1991-1-3:2005, Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

- PN-77/B-02011, Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

- PN-88/B-02014, Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

- PN-86/B-02015, Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą. 

- PN-EN ISO 6946:2008, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-90/B-03000, Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

- PN-EN ISO, Bezpieczeństwo pożarowe Terminologia. 

- PN-EN 60445:2007, Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

- PN-EN 60446:2008, Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

- PN-B-01700:1999, Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne 

- PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

- PN-B-02151-3:2015-10, Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – 

Wymagania. 

 

Normy szczegółowe 

BRANŻA BUDOWLANA 

- PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania. 

- PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe i żelbetowe. 

Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
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- PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie 

- PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

- PN-EN 1997-1:2008, Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-EN 1993-1; 1:2006; PN-EN 1993-1-8:2006; PN-EN 1993-1- 10:2007; PN-EN 1993-1- 4:2007; PN-EN 

1993-1- 5:2008; PN-EN 1993-1- 11:2008; PN-EN 1993-1- 7:2008; PN-EN 1993-1- 6:2009; PN-EN 1993-1-

12:2008, Projektowanie konstrukcji stalowych. 

- PN-EN 1993-1-8:2006, Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie. 

- PN-EN 1992-1- 1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

- PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

- PN-EN 14351-1:2006, Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 206- Beton zwykły. 

- PN-EN 1354:2006; PN-EN 992:1999; PN-EN 206:2014-04, Beton lekki kruszywowy. 

- PN-78/B-06264, Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badanie radiograficzne. 

- PN-89/B-10425, Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze. 

- PN-EN 10025-1:2007, Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki 

techniczne dostawy. 

- PN-EN ISO 8501-1:2008, Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -

- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok. 

- PN-EN ISO 2063:2006, Natryskiwanie cieplne -- Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Cynk, aluminium i 

ich stopy. 

 

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót 

- Załącznik 1. Skany kopii mapy zasadniczej dla obszarów opracowania w formacie .jpg  

- Załącznik 2. Pliki mapy zasadniczej w formacie .dwg  

- Załącznik 3. Koncepcja programowa dla projektu „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, 

wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do 

zmian klimatu - Parki kieszonkowe”, opracowana w składzie: Łukasz Dworniczak, Dagmara Żelazny, 

Bartłomiej Święs, Katarzyna Winkler, Aneta Góralska, Wrocław 2018 

- Załącznik 4. Wytyczne Biura Ochrony Przyrody i Klimatu związane z realizacją projektu Grow 

Green. 

- Załącznik 5. Rozpoznanie uwarunkowań dla koncepcji eksperymentalnych obszarów zielonych w 

ramach projektu naukowo-badawczego "Grow Green". Studium dobrych praktyk na potrzeby 

realizacji projektu Grow Green, Ł. Dworniczak (red.), J. Rubaszek (red.), 2018,  

- Załącznik 6. Rozpoznanie uwarunkowań glebowo-wodnych na potrzeby projektu "Grow Green" 

- Załącznik 7. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu "Grow Green" (Reda 2018) 

- Załącznik 8. Studium nt. poprawy warunków siedliskowych drzew na potrzeby projektu "Grow 

Green" 

- Załącznik 9. Zarządzenie  Nr  5081/16  Prezydenta  Wrocławia  z  dnia  11.08.2016  r.  w  sprawie  

ochrony  drzew  i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

- Załącznik 10. Zarządzenie  Prezydenta  Wrocławia  nr  6541/17  z  dnia  17.03.3017  r.  w  sprawie  

gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu 

- Załącznik 11. Zarządzenie nr 9657/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie 

zasad udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu terenów, będących w jego 

zarządzie – gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. na 

czas realizacji inwestycji Gminy Wrocław oraz przejmowania do eksploatacji obiektów drogowych 

realizowanych w ramach tych inwestycji. 

- Załącznik nr 12. Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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- Załącznik nr 13. Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej 

- Załącznik nr 14. Wzór okładki dokumentacji Projektowej. 

 

7. Inne posiadane informacje i dokumenty pomocne do zaprojektowania 

robót 

Wymienione poniżej dokumenty są dostępne do wglądu u Zamawiającego. 

- Rozpoznanie uwarunkowań kulturowych na potrzeby projektu "Grow Green" 

- Rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych na potrzeby projektu "Grow Green" 

- Raporty z pierwszej fazy konsultacji społecznych, K. Smolnicki, M. Szykasiuk, 2018, Fundacja 

EkoRozwoju, 

- Wstępny raport z konsultacji koncepcji „Spotkania konsultacyjne projektu Grow Green” opracowane 

przez Fundację EkoRozwoju, K. Smolnicki, M. Szykasiuk, 2018. 

 


