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I. CZĘŚĆ FORMALNA 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ul. 

Kaliską, a Jana Pawła II w Poznaniu.  
 
1.2. Zleceniodawca 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznań. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie ZZM.ZP/251-60/18/Z z dnia 14.05.2015 
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Wizje w terenie, pomiary własne, 
- Uzgodnienia z Radą Osiedla Rataje 
 

1.4. Cel i zakres opracowania 
 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i Jana Pawła II oraz stworzenie terenu 
przyjaznego społeczeństwu. Obszar w obecnym stanie jest terenem zieleni bez przypisanych funkcji – brakuje 
ciągów komunikacyjnych i małej architektury. Centralną część obszaru stanowi połać trawiasta. Obrys działki 
obsadzony jest starodrzewem, a od strony ul. Jana Pawła II teren osłonięty jest licznymi zakrzewieniami. 
Celem opracowania jest nadanie funkcji rekreacyjnej, uporządkowanie obecnej zieleni oraz wprowadzenie 
nowych nasadzeń.  

Zakres opracowania obejmuje część graficzną oraz część opisową stanowiącą uzupełnienie części 
rysunkowej.  
Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 oraz 
wykonana geodezyjna inwentaryzacja szaty roślinnej. 
 

1.5. Zakres robót objętych opracowaniem 
Warunki zawarte w projekcie  stanowią podstawę do prawidłowego wykonania zagospodarowania terenu oraz 
nasadzeń roślin wraz z prawidłową ich pielęgnacją po posadzeniu.  
Rozwiązania techniczne ujęte są w części graficznej.  
 
Zakres robót obejmuje: 

 
- oczyszczenie terenu wraz z usunięciem wyznaczonych drzew i krzewów 
- pielęgnacja drzew 
- wykonanie ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej oraz tarasu drewnianego 
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia 
- posadzenie roślin 
- ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami 
- rozmieszczenie małej architektury 
-  

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury: 
Powierzchnia działki                               14 485,7 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna             12 857,3 m2  
Powierzchnia utwardzona                         1 627,9 m2 

w tym: 
         nawierzchnia mineralna                    1 445,4 m2  
         nawierzchni żwirowej                            73,0 m2  
         Podest drewniany                               109,5 m2  
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ul. 

Kaliską, a Jana Pawła II w Poznaniu.  
 
1.2. Zleceniodawca 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznań. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie ZZM.ZP/251-60/18/Z z dnia 14.05.2015 
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Wizje w terenie, pomiary własne, 
- Uzgodnienia z Radą Osiedla Rataje 
 

1.4. Cel i zakres opracowania 
 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i Jana Pawła II oraz stworzenie terenu 
przyjaznego społeczeństwu. Obszar w obecnym stanie jest terenem zieleni bez przypisanych funkcji – brakuje 
ciągów komunikacyjnych i małej architektury. Centralną część obszaru stanowi połać trawiasta. Obrys działki 
obsadzony jest starodrzewem, a od strony ul. Jana Pawła II teren osłonięty jest licznymi zakrzewieniami. 
Celem opracowania jest nadanie funkcji rekreacyjnej, uporządkowanie obecnej zieleni oraz wprowadzenie 
nowych nasadzeń.  

Zakres opracowania obejmuje część graficzną oraz część opisową stanowiącą uzupełnienie części 
rysunkowej.  
Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 oraz 
wykonana geodezyjna inwentaryzacja szaty roślinnej. 
 

1.5. Zakres robót objętych opracowaniem 
Warunki zawarte w projekcie  stanowią podstawę do prawidłowego wykonania zagospodarowania terenu oraz 
nasadzeń roślin wraz z prawidłową ich pielęgnacją po posadzeniu.  
Rozwiązania techniczne ujęte są w części graficznej.  
 
Zakres robót obejmuje: 

 
- oczyszczenie terenu wraz z usunięciem wyznaczonych drzew i krzewów 
- pielęgnacja drzew 
- wykonanie ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej oraz tarasu drewnianego 
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia 
- posadzenie roślin 
- ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami 
- rozmieszczenie małej architektury 
 

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury: 
Powierzchnia działki                               14 485,7 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna             12 857,3 m2  
Powierzchnia utwardzona                         1 627,9 m2 

w tym: 
         nawierzchnia mineralna                    1 445,4 m2  
         nawierzchni żwirowej                            73,0 m2  
         Podest drewniany                               109,5 m2  

 
1.7. Opis stanu obecnego 

Omawiany obszar znajduje się pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul Kaliską – jest dobrze zlokalizowany pod 
względem komunikacyjnym. W stanie obecnym jest terenem otwartym, ogólnodostępnym z zielenią wysoką 
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zlokalizowaną po obrysie działki. Od strony ul. Jana Pawła II obszar ten osłonięty jest wysokimi krzewami. W 
centralnej części znajduje się rozległa połać trawnika.  
Na danym obszarze nie ma rozmieszczonej małej architektury ani ciągów komunikach.  
 

1.8. Ochrona konserwatorska 
Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 
1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Ogólny opis projektu  
 

Projekt zagospodarowania terenu ma uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności, zapewniając 
bezpieczeństwo i rekreację użytkowników.  

Analizując obszar nie zauważono głównej jego funkcji. Użytkownikami są jedynie osoby z psami 
korzystające z centralnej połaci trawiastej. Obecnie słabą stroną terenu jest jego niewidoczność pomimo 
idealnej lokalizacji (bliskość węzłów przystankowych, uczelni wyższej). Nie ma elementu zachęcającego 
przechodniów do wejścia w głąb terenu.  

 
Główny cel: odnaleźć rozwiązania, które wzmocnią pożądane zachowania (komunikacja piesza, spotkania, 
relaks, zabawa, edukacja) i sprawią, że obszar dostrzeże i skorzysta  z niego więcej osób. 

Główne założenia projektowe: 
- stworzenie głównego wejścia na teren 
- zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych 
- wprowadzenie prostej formy ciągów komunikacyjnych i miękkich linii zieleni 
- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, podkreślając ją niskimi nasadzeniami 
- stworzenie nasadzeń izolacyjnych od ul. Jana Pawła II 
 

Projekt zakłada wykonanie kilku wejść na teren – głównie od strony ul. Jana Pawła II gdzie natężenie 
ruchu pieszego jest zdecydowanie największe. Przy wejściach zaprojektowano tereny rekreacyjne z ławkami i 
stolikami.  
Ścieżki wykonane z nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand w kolorze jasnym poprowadzone zostaną w 
formie trójkątów. Całość zostanie podkreślona trawami ozdobnymi i niską roślinnością nadającą założeniu 
charakter lekkości i zwiewności. Nie przewiduje się wprowadzanie na teren dodatkowych funkcji tj. plac zabaw 
czy wybieg dla psów.   
 

Wejścia i wjazdy 
Głównie wejście na teren zlokalizowane będzie od ul. Jana Pawła II – w miejscu największego natężenia 

ruchu pieszego. Nawierzchnia ciągów wykonana będzie z nawierzchni mineralnej. 
Kolejne wejścia zlokalizowane będą od strony ul. Kaliskiej. Całość ciągów komunikacyjnych wykonana 

zostanie z nawierzchni mineralnej. Nie przewiduje się możliwości wjazdu na teren – dopuszczalny jedynie 
wjazd techniczny od strony ul. Kaliskiej. 

 
Ogrodzenia 

Nie przewiduje się wykonywania dodatkowego ogrodzenia terenu – z założenia obszar ma zostać strefą 
otwartą.  

 
Powierzchnie utwardzone 

Planowane jest wykonania powierzchni utwardzonej ciągów pieszych z jednego typu materiałów - z 
nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej. W części rekreacyjnej planuje się wykonanie tarasu 
drewnianego.  

 
Miejsca parkingowe 

Nie planuje się wprowadzania dodatkowych miejsc postojowych na terenie opracowania.  
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Zieleń 
Na opracowywanym placu znajduje się liczna zieleń wysoka w postaci rodzimych gatunków głównie:  

lipy, klon pospolity. Drzewa zlokalizowane są głównie na zewnętrznych stronach działki.  
Planuje się wycinkę kilku sztuk drzew, których stan fitosanitarny jest niezadowalający (rachityczne 

korony, liczny posusz) oraz kilku metrów kwadratowych krzewów, które stanowią kolizję z planowaną 
ścieżką.  

Przewiduje się wprowadzenie nasadzeń roślin niskich i traw ozdobnych nadające zwiewny charakter 
założenia. W części obszaru w trawniku zaprojektowano łany niskich roślin cebulowych. 

 
Ukształtowanie terenu 

Teren opracowania nie jest zróżnicowany wysokościowo. Nie planuje się zmian w ukształtowaniu terenu.  
 

Odprowadzenie wody opadowej 
Teren został tak zaprojektowany aby woda opadowa poprzez spadki poprzeczne spływała 

powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Dodatkowo dobrana nawierzchnia jest materiałem 
wodoprzepuszczalnym, który pochłonie część wód opadowych. 

 
Składowanie śmieci 

Miejsca składowania odpadów stałych zostały zlokalizowane punktowo na całym terenie parku w 
postaci koszy na śmieci. 

 
Infrastruktura 

Nie projektuje się nowego układu instalacji elektrycznej. 
Teren nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej. 

 
Nie przewiduje się aby realizacja założeń projektowych stanowiła zagrożenie dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
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III. OPIS TECHNICZNY I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ul. 

Kaliską a Jana Pawła II w Poznaniu.  
 
1.2. Zleceniodawca 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznań. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie ZZM.ZP/251-60/18/Z z dnia 14.05.2015 
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Wizje w terenie, pomiary własne, 
- Uzgodnienia z Radą Osiedla Rataje 
 

1.4. Cel i zakres opracowania 
 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i Jana Pawła II oraz stworzenie terenu 
przyjaznego społeczeństwu. Obszar w obecnym stanie jest terenem zieleni bez przypisanych funkcji – brakuje 
ciągów komunikacyjnych i małej architektury. Centralną część obszaru stanowi połać trawiasta. Obrys działki 
obsadzony jest starodrzewem, a od strony ul. Jana Pawła II teren osłonięty jest licznymi zakrzewieniami. 
Celem opracowania jest nadanie funkcji rekreacyjnej, uporządkowanie obecnej zieleni oraz wprowadzenie 
nowych nasadzeń.  

Zakres opracowania obejmuje część graficzną oraz część opisową stanowiącą uzupełnienie części 
rysunkowej.  
Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 oraz 
wykonana geodezyjna inwentaryzacja szaty roślinnej. 
 

1.5. Zakres robót objętych opracowaniem 
Warunki zawarte w projekcie  stanowią podstawę do prawidłowego wykonania zagospodarowania terenu oraz 
nasadzeń roślin wraz z prawidłową ich pielęgnacją po posadzeniu.  
Rozwiązania techniczne ujęte są w części graficznej.  
 
Zakres robót obejmuje: 

 
- oczyszczenie terenu wraz z usunięciem wyznaczonych drzew i krzewów 
- pielęgnacja drzew 
- wykonanie ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej oraz tarasu drewnianego 
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia 
- posadzenie roślin 
- ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami 
- rozmieszczenie małej architektury 
 

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury: 
Powierzchnia działki                               14 485,7 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna             12 857,3 m2  
Powierzchnia utwardzona                         1 627,9 m2 

w tym: 
         nawierzchnia mineralna                    1 445,4 m2  
         nawierzchni żwirowej                            73,0 m2  
         Podest drewniany                               109,5 m2  
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1.7. Przeznaczenie i program użytkowy 
Komunikacja 

Planuje się wykonanie ścieżek o prostym układzie tworząc wewnątrz obszaru cześć trawiastą. Nawierzchnia 
ciągów pieszych wykonana ma zostać z szarej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej w pełni 
przyjaznej dla środowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand (lub równoważna) 
naturalnie stabilizowana, nie krusząca się, nie pyląca, nadająca się do ciągów przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 
Układ ciągów komunikacyjnych zapewnia dostęp do wszystkich elementów obszaru. W głównym miejscu 
zlokalizowano stojaki rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru oraz stację naprawczą. Wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych rozmieszczone zostaną ławki z oparciem i miejscem zabrukowanym dla osób na 
wózkach, a w miejscach relaksu także leżaki.  
 
Przekrój nawierzchni: 
- 12 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
- 5 cm warstwa dynamiczna 0/16mm 
- 3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm 
 
Spadki nawierzchni o nachyleniu 2% w kierunku terenów zieleni. Nawierzchnia otoczona betonowym 
obrzeżem 6x20x100cm szarym na ławie betonowej z betony C12/15 (B15).  

 
Taras drewniany 

Na rozwidleniu dróg przy głównym wejściu przewiduje się wykonanie tarasu drewnianego.  
Taras drewniany należy wykonać na stopach betonowych fi 16cm, głębokości 80 cm wykonanych z rury PCV 
wypełnionej betonem B20. 
 
Taras drewniany planuje się wykonać na następujących warstwach: 
- 2,1cm - deski z drewna egzotycznego Garapa gładkiej mocowane wkrętami ze stali nierdzewnej typu SPAX-
D 5x50mm 
- 7,0cm - legary drewno egzotyczne Angelim Pedra 45x70mm montowanych do stóp betonowych za pomocą 
kotwy do legarów typu SPAX RA 7,5x120mm 
- agrotkanina, 
- stopa betonowa gł.. 80cm, śr. 16cm, beton B20 
 
Należy wykonać spadki 1-2%.  
 

Zieleń 
Na omawianym obszarze znajdują się liczne okazy zieleni wysokiej. Planuje się uzupełnienie zieleni 

izolacyjnej od strony ul. Jana Pawła II oraz wprowadzenie traw ozdobnych. 
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Dobór gatunkowy i parametry techniczne roślin: 

Lp Nazwa polska                                             
Nazwa łacińska 

Zdjęcie Opis 

1 Acer campestre Elsrijk  
Klon polny Elsrijk 
 

 

Drzewo liściaste dorastające 
do 10-15m wysokości. 
Pokrój zwarty.  Liście 
drobne, przebarwiające się 
na jesień . 

2 Carpinus betulus 
Columnaris                          
Grab pospolity 
Columnaris 

 

Drzewo liściaste o pokroju 
kolumnowym dorastający do 
10m wysokości. 

3 Tilia cordata              
Lipa drobnolistna 

 

Drzewo liściaste dorastające 
do 20m wysokości. Kwiaty 
miododajne 
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4 Rhododendron 
'Cunningham`s White' 
Różanecznik 
'Cunningham's White' 

 

 

Krzew liściasty zimozielony 
dorastający do 1,5m 
wysokości. Kwiaty białe 
pojawiające się w czerwcu. 

5 Miscanthus sinensis 
"Rotfeder" 
Miskant chiński 
 

 

Trawa ozdobna dorastająca 
do 1,5m wysokości. Kłosy 
pojawiają się od sierpnia. 

6 Hedera helix  
Bluszcz pospolity  

 

Pnącze, roślina okrywowa. 
Liście skórzane, 
ciemnozielone, zimozielone. 
Pełni funkcję zadarniającą 

7 Mieszanka roślin 
cebulowych: 
Scilla siberica 
Cebulica syberyjska odm. 
biała i niebieska, 
Muscari sp. Szafirek odm. 
biała i niebieska, 
Crocus sp. Krokus 
wielkokwiatowy odm. 
biała i niebieska 
 

 

Mieszanka niskich roślin 
cebulowych w odcieniach 
niebiesko – białych. 
Kwitnąca przez ok miesiąc. 
Skład: 
Cebulica, szafirek, krokus 

Materiał roślinny zastosowany do nasadzeń powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne.  
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany. Wymaga się aby drzewa spełniały normę PN-87/R-
67022 i PN-87/R-67023, były właściwie oznaczone tj. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
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1.8. Prace rozbiórkowe 
Planuje się rozbiórkę ogrodzenia z siatki znajdującego się na południowo-wschodniej części działki 

(obecnie teren dzierżawiony). Ilość ogrodzenia do rozbiórki: 76mb wraz z furtką. 
 
1.9. Mała architektura  

Na terenie opracowania zaprojektowano małą architekturę.  
- Montaż małej architektury powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.  
- Elementy powinny być zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podłożem 
chyba, że technologia wskazuje inaczej 
- Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne z projektem  
 
 
Parametry techniczne: 
 

Ławki z oparciem i podłokietnikami: 
wymiary: 182x 85 x 67 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stop aluminium na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne. 
Fundamentowanie stałe. 
Szt. 14 
UWAGA – zgodnie ze Standardem Dostępności dla Miasta Poznania przy 7 ławkach zaprojektowano 

szerszy zabruk służący osobom niepełnosprawnych oraz rodzinom z wózkami dziecięcymi. 
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Kosze na śmieci: 
     Wymiary: wysokość 80cm, średnica 32cm, pojemność 37l, gr. Blachy pojemnika min 1,5mm 
materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo 
    Grafitowy zgodnie z ze zdjęciem (RAL 7043 oraz 9006), półmatowy Szt. 7 
 

 
 
 
Psi pakiet 
    Wymiary: wysokość 98cm, szerokość 30cm, głębokość 30 cm.  
materiał: stal kwasoodporna  
Grafitowy (RAL 7043), półmatowy Szt.1  
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Stojaki na rowery 
wys.: 70 cm, długość: 100 cm, średnica rur: 4,8 cm  
materiał: stal ocynkowana  
Szt. 7 
 

 
 
 
 
Siedziska na podeście drewnianym: 
Ława podwójna: 
wymiary: 200x72 x 153,1 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stal cynkowana lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne. Deski równe o szer. 14,5cm i grubości 43mm gładkie. 
Sposób montażu – przykręcane wkrętem ze stali nierdzewnej do desek 
Wykonać zgodnie z rysunkiem 
Szt. 2 
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Siedzisko pojedyncze ze stolikiem: 
wymiary: 200x 72 x 100 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stal cynkowana lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne. Deski równe o szer. 14,5cm i grubości 43mm gładkie. 
Sposób montażu – przykręcane wkrętem ze stali nierdzewnej do desek 
Wykonać zgodnie z runkiem 
Szt. 2 
 

 
 
Ławka bez oparcia: 
wymiary: 150x 44 x 47 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stal cynkowana lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne. Deski równe o szer. 14,5cm i grubości 43mm gładkie. 
Sposób montażu – przykręcane wkrętem ze stali nierdzewnej do desek 
Wykonać zgodnie z runkiem 
Szt. 1 
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Leżaki rozmieszczone na trawniku ze stolikiem i bez: 
wymiary: 160x 93,2/93,5 (ze stolikiem) x 60 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stal cynkowana lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne.  
Sposób montażu – fundamentowanie 
Stolik z blachy zintegrowany z konstrukcją. Sugerowana kolorystyka: niebieska.  
 
UWAGA – kolorystykę stolika należy uzgodnić z Zamawiającym 
 
Szt. 10 bez stolik 
Szt. 9 ze stolikiem  
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Stacja naprawcza roweru: 
Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo na grafitowy  (RAL 7043)  
Narzędzia na linkach stalowych w osłonie PCV: 
• wkrętak krzyżowy PH2 (+ krętlik)  
• wkrętak płaski 5,5 x 1 (+ krętlik)  
• zestaw kluczy TORX w rękojeści  
• zestaw imbusów w rękojeści  
• klucz płaski 8×10 mm  
• klucz płaski 13×15 mm  
• klucz nastawny 0-30 mm  
• 3 x łyżki do opon z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem  
• ręczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR w obudowie  
• zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 75 mm)  
• nakrętki antykradzieżowe do podstawy stacji z kluczem patentowym  
• śruby antykradzieżowe zabezpieczające element stacji z bitami serwisowymi  

 
 
 
 
 
 
 

Szatę graficzną urządzenia wykonać zgodnie z poniższym zestawieniem 
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Zamgławiacz: 
Wysokość 190cm. 
Ilość dysz: 9 
materiał: stal nierdzewna lakierowana proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7043), półmatowy 
Sposób montażu – przykręcane do fundamentu. 
UWAGA – doprowadzenie ujęcia wody stanowi oddzielne opracowanie. 

  
 

2. ZAOPATRZENIE PLACU W MEDIA 
Instalacja wodociągowa 
Nie dotyczy. W odrębnym postępowaniu planowane podłączenie wodno-kanalizacyjne do instalacji 
miejskiej w celu montażu automatycznego systemu nawadniania.  
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Nie dotyczy. W odrębnym postępowaniu planowane podłączenie wodno-kanalizacyjne do instalacji 
miejskiej w celu montażu systemu nawadniania oraz zamgławiacza. 
 
Instalacja elektryczna. 
Nie dotyczy. W odrębnym postępowaniu planowane podłączenie wodno-kanalizacyjne do instalacji 
miejskiej w celu montażu systemu nawadniania oraz zamgławiacza 
 

3. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 

 

 


