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1 Dane ogólne
1.1 Podstawa opracowania
•

Umowa z Inwestorem

•

Program Funkcjonalno Użytkowy,

•

ustalenia z Inwestorem,

•

mapa do celów projektowych,

•

wizja lokalna,

1.2 Cel opracowania
Niniejsza koncepcja została sporządzona w celu wyboru najkorzystniejszych rozwiązań
w zagospodarowaniu przestrzeni Rynku im. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie
miejscowości Bolimów.

1.3 Lokalizacja inwestycji
Rynek im. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów, pow. skierniewicki, woj.
łódzkie, działka nr 218/2, 218/3, 218/1

2 Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotowa inwestycja dotyczy rewitalizacji Rynku im. Tadeusza Kościuszki.

2.2 Istniejący stan zagospodarowania działki
W obecnej formie centrum Bolimowa pełni głównie funkcję komunikacyjną i parkingową.
Znajduje się tam nieuporządkowana i zaniedbana zieleń oraz przestarzała infrastruktura
wypoczynkowa. Brak jest wyraźnego oznaczania istniejących miejsc przewidzianych pod
parkowanie samochodów.
Nawierzchnia Rynku im. Tadeusza Kościuszki po stronie lewej od drogi wojewódzkiej posiada
nawierzchnię z trylinki a ulica ma nawierzchnię bitumiczną o szer. ok. 6,00 m. Po stronie prawej
plac posiada nawierzchnię bitumiczną, także ulica posiada nawierzchnie bitumiczną o szer. ok.
5,00 m. Wzdłuż ulicy istnieje parking o nawierzchni betonowej. Zarówno rynek jak i ulice
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obramowane są krawężnikiem betonowym. Istniejące ciągi piesze i dojścia do budynków
wykonane są z betonowej kotki brukowej. Na placu przy przystanku autobusowym znajduje się
nieczynny podziemny zbiornik. W rynku brak jest systemu kanalizacji deszczowej.
W granicach planowanej inwestycji znajdują się drzewa wysokie oraz krzewy przeznaczone do
wycinki ze względu na ich stan oraz na kolizję z planowanym zagospodarowaniem.
Na terenie przyległym znajdują się budynki mieszkalne i handlowo - usługowe.
Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystanie jak również na
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie
pozbawia osób trzecich dostępu do drogi publicznej i możliwości korzystania z urządzeń
infrastruktury technicznej. Nie wprowadza uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje,
zakłócenia elektryczne czy promieniowanie. Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie
realizacji nie będą wykraczać poza granice nieruchomości.

2.3 Projektowanie zagospodarowanie działki
Projektuje się wykonanie nowej konstrukcji rynku po stronie lewej od strony drogi wojewódzkiej
w miejscu istniejącej nawierzchni z trylinki. Na pozostałej części rynku i ulic gdzie jest istniejąca
nawierzchnia bitumiczna należy wykonać frezowanie korekcyjne. Po dokonaniu frezowania
korekcyjnego - w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków należy pozostawić fragment bruku –
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu proponuje się odtworzenie bruku przy
murowanym przystanku i obramowanie go łupanym granitowym krawężnikiem zatopionym,
ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. . Na pozostałej powierzchni rynku i
ulicy po stronie lewej o szer. 6,00 m oraz o szer. 5,50 m po stronie prawej należy ułożyć nowe
warstwy z betonu asfaltowego. Na połączeniu istniejącej konstrukcji jezdni i nowoprojektowanej
konstrukcji należy ułożyć siatkę zbrojeniową w celu zapobiegania odcięcia się dwóch konstrukcji.
Przed przystąpieniem do układania warstw asfaltowych zarówno podbudowę tłuczniową jak i
nawierzchnię na istniejącej jezdni należy dokładnie oczyścić i skropić emulsją asfaltową. Także
skropienia emulsją asfaltową należy dokonać pomiędzy warstwą podbudowy a wyrównawczą
oraz pomiędzy warstwą wyrównawczą a ścieralną z betonu asfaltowego. Jedynie w rejonie
istniejącego przystanku autobusowego po stronie lewej należy wykonać nawierzchnię z kostki
betonowej. Całość rynku i ulic należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm
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wystającym, ustawionym na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem z
betonu C 12/15.
Wzdłuż ulic rynku oraz w centralnej części placu należy wykonać ciągi piesze o szerokości 2,00 m
wraz z dojściami do budynków oraz poszerzeniami na ławeczki, stojaki na rowery o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej typu typu nostalit (kostka typu nostalit została zastosowana do
ostatnio przeprowadzonej rewitalizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 705 na
wysokości rynku i kształtem nawiązuje do charakteru miejsca) - po uzgodnieniu z Konserwatorem
Zabytków. Ciągi te należy obramować obrzeżem betonowym 6x30 cm ustawionym na podsypce
cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Natomiast dojścia do
budynków przy rynku (na przedłużeniu ulicy Żabiej) należy obramować od strony placu
krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym, ustawionym na podsypce cementowo –
piaskowej i ławie betonowej z betonu C 12/15. Do wykonania ciągu pieszego po stronie prawej
od drogi wojewódzkiej niezbędne jest przestawienie istniejącego słupa energetycznego poza
konstrukcję ciągu pieszego zgodnie z odrębnym opracowaniem.
Wzdłuż ulic rynku po stronie lewej od drogi wojewódzkiej w miejscu nieutwardzonym a po stronie
prawej w miejscu istniejącego parkingu o nawierzchni bitumicznej, należy wykonać nową
konstrukcję pod parkingi, na których należy ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej typu nostalit.
Parkingi należy obramować betonowym krawężnikiem 15x30 cm wystającym ustawionym na
podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Do działek
przyległych należy wykonać zjazdy o szerokości poprzecznej dostosowanej do istniejących bram
wjazdowych czy też szerokości istniejących wjazdów i długości do granicy pasa drogowego oraz
istniejących możliwości w terenie. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z betonowej kostki
brukowej typu nostalit.
Odwodnienie rynku i ulic przewiduje się za pomocą kratek wpustowych istniejących oraz
projektowanych, z których to woda deszczowa zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji
deszczowej – odrębne opracowanie branżowe.
W rejonie ulic i rynku na istniejące sieci podziemne usytuowane poprzecznie czy też w miejscu
występowania krawężnika, obrzeża i tp. należy nałożyć zabezpieczenia wg wytycznych
poszczególnych gestorów sieci.
Należy także wyregulować wysokościowo istniejące zawory wodociągowe, hydranty podziemne,
włazy kanałowe, studzienki teletechniczne i inne urządzenia występujące w jezdni oraz
zabezpieczyć w razie wystąpienia punkty geodezyjne.
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Wykonawca wykonał badania geotechniczne gruntu na podstawie których stwierdza się brak
konieczności dodatkowego wzmacniania gruntu.

2.4 ROZWIAZĄNIA KONSTRUKCYJNE
- Nawierzchnia rynku i ulic istniejących
4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
– warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2
– istniejąca konstrukcja jezdni
- Nowa konstrukcja rynku
4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
– warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2
6 cm – podbudowa z betonu asfaltowego
20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego – 0/31,5 mm stab. mechanicznie
20 cm – warstwa odcinająca z piasku
- Parkingi wzdłuż ulic oraz konstrukcja jezdni przy istniejącym przystanku
8/11 cm – nawierzchnia z kostki betonowej szara typu nostalit
8 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego – 0/31,5 mm stab. mechanicznie
20 cm – warstwa odcinająca z piasku
- Zjazdy wzdłuż ciągów pieszych
8 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typu nostalit
4 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego – 0/31,5 mm stab. mechanicznie
20 cm – warstwa odcinająca z piasku
- Ciągi piesze oraz dojścia do budynków
6 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu nostalit
4 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego – 0/31,5 mm stab. mechanicznie
20 cm – warstwa odcinająca z piasku
- Dojścia do budynków przy rynku (na przedłużeniu ulicy Żabiej)
6 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu behaton
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4 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego – 0/31,5 mm stab. mechanicznie
20 cm – warstwa odcinająca z piasku

2.5 Dane powierzchniowe
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej: ok. 2480,0 m2
Powierzchnia parkingów z kostki typu nostalit: ok. 670,0 m2
Powierzchnia ciągów pieszych z kostki typu nostalit w centralnej części rynku: ok. 800,0 m2
Powierzchnia ciągów pieszych z kostki typu nostalit wzdłuż ulic rynku: ok. 610,0 m2
Powierzchnia ciągów pieszych z kostki typu behaton od strony południowej: ok. 208,0 m2
Powierzchnia zjazdów z kostki typu nostalit: ok. 140,0 m2
Powierzchnia terenów zielonych: ok. 3700,0 m2
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3 Elementy małej architektury
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia należy fundamentować i instalować zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami. Dokumentacja projektowa
obejmuje swym zakresem wymianę starych ławek oraz dostawę i montaż nowych ławek na
stelażu żeliwnym oraz koszy na śmieci. Stare tablice informacyjne (5szt.) zostaną usunięte i
zostanie zamontowana nowa tablica informacji sołeckiej (1szt.), oraz odnowiona zostanie wiata
przystankowa. Wszystkie elementy małej architektury należy wcześniej uzgodnić z WUOZ.
Zostaną z przestrzeni rynku usunięte tablice reklamowe. Kolorystyka elementów metalowych
RAL 9005.

3.1 Opis urządzeń
ŁAWKI
• drewniane na stelażu żeliwnym – 33 szt.
• ławki 3 osobowe
• malowanie proszkowe – kolor czarny
• drewno zaimpregnowane
• mocowanie do fundamentu przy pomocy kotew chemicznych s t r o n a | 45
• fundament min. 10 cm poniżej terenu
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Ławka L-79 to klasyczny model ławki parkowej. Wykonana jest z konstrukcji składającej się
z dwóch precyzyjnie odlanych żeliwnych podstaw. Nogi żeliwne są w kształcie półkola, na którym
osadzone jest siedzisko z oparciem w ergonomicznej formie. Wykończeniem ławki parkowej jest
aż 14 listew drewnianych grubości 45mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu ławka jest bardzo
wytrzymała, jednocześnie będąc niesamowicie wygodną. Profil siedziska i oparcia zapewnia
komfort odpoczynku na tym modelu ławki parkowej. Ławka parkowa jest idealnym połączeniem
klasycyzmu, elegancji i wygody, co niewątpliwie podnosi jej walory estetyczne. Znakomicie
wpasuje się w historyczny krajobraz miejsca oraz tereny parkowe.
Dane techniczne:
•

Wymiary: 195 cm x 68 cm x 80 cm

•

Szerokość siedziska 45 cm

•

Waga: ok. 60 kg

•

Materiał (noga ławki): żeliwo

•

Materiał (deski): jodła sezonowana impregnowana i podwójnie malowana lakierobejcą
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KOSZE NA ŚMIECI
• kosze żeliwne obłożone drewnem – 15 szt.
• malowanie proszkowe – kolor czarny
• drewno zaimpregnowane – kolor drewna taki sam jak ławek
• mocowanie do fundamentu przy pomocy kotew chemicznych
• fundament min. 10 cm poniżej terenu

Kosz miejski charakteryzujący się klasyczną formą. Stalowy szkielet został obudowany
drewnianymi listwami i posadowiony na stalowej/żeliwnej ozdobnej stopie. Model posiada wkład
z ocynkowanej blachy stalowej o pojemności 35 l. Doskonale wpisze się w obszar historycznej
architektury.
Dane techniczne:
•

Pojemność: 35l

•

Wysokość (mm): 510 Głębokość (mm): 360

•

Waga: ok. 20 kg

•

Materiał: stal ocynkowana i malowana proszkowo, żeliwo, drewno świerkowe,
impregnowana i 2x malowana lakierobejcą lub farbą akrylową (kolor zgodny z
pozostałymi elementami małej architektury).
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STOJAKI NA ROWERY
• 7 stanowiskowe
• konstrukcja żeliwna/stalowa – 4 szt.
• malowanie proszkowe – kolor czarny
• mocowanie do fundamentu przy pomocy kotew chemicznych
• fundament 10 cm poniżej terenu

Ozdobny stojak rowerowy w stylu retro. Posiada siedem stanowisk wykonanych z giętych rur
stalowych. Ramę tworzą dwa słupki o żeliwnych zwieńczeniach połączone dwoma
płaskownikami.
Dane techniczne:
•

Ilość stanowisk: 7

•

Wymiary: 281 cm x 34 cm x 86 cm

•

Waga: ok. 70 kg

•

Materiał: stal, żeliwo
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TABLICE INFORMACYJNE
• tablice żeliwne – 1 szt.
• mocowanie w fundamencie (zabetonowanie)
• malowanie proszkowe - kolor czarny
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Stylizowana tablica informacyjna o powierzchni tablicy 100x150cm. Przeznaczona dla map,
ogłoszeń,

reklam.

Tablica

ogłoszeniowa

umocowana

na

dwóch

słupkach,

z dodatkowym efektownym zdobieniem w dolnej części. całość malowana na dowolny kolor
z palety RAL. Wypełnienie tablicy: płyta PCV gr 10 mm z rdzeniem, odporna na promieniowanie
UV.
Dane techniczne:
•

powierzchnia tablicy 100x150cm

•

sposób montażu betonowy fundament

•

szerokość 168cm

•

tablica tablica z blachy ocynkowanej

•

waga 40 kg

•

wysokość od powierzchni ziemi 245cm

•

wysokość z odcinkiem kotwiącym 295cm
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STACJA NAPRAWY ROWERÓW
obudowa ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej (AISI 304)
• stojak pomocniczy ze stali kwasoodpornej (AISI 304)
• 2 x pojemniki na narzędzia ze stali kwasoodpornej (AISI 304)
• malowanie farbą proszkową
• narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej fi 4 mm
o wkrętak krzyżowy (+ krętlik)
o wkrętak płaski (+ krętlik)
o klucz nastawny
o zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm (+ krętlik)
o łyżki do opon x 2 szt.
o ręczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR
- zbrojony wąż kompresorowy z adapterem na DUNLOP/PRESTA/SCHRADER
- uchwyt w obudowie na adapter
- gruby tłok ze stali nierdzewnej min. fi 14 mm - rączka pompki ze stali nierdzewnej fi 32 mm
- aluminiowy (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący
- manometr antifog z gliceryną
• zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 75 mm)
• nakrętki antykradzieżowe do podstawy stacji z kluczem patentowym
• śruby antykradzieżowe zabezpieczające element stacji z bitami serwisowymi
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Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów IBOMBO PRS-sV20 jest przystosowana do użycia w
przestrzeni publicznej. Konstrukcja obudowy została wykonana z ocynkowanego lub
nierdzewnego (AISI 304) stalowego profilu – malowanego proszkowo lub termoplastycznie.
Urządzenie może być montowane do podłoża lub ścian (+uchwyt). Nierdzewne linki wychodzące
z wnętrza urządzenia służą do umocowania na nich narzędzi; ich długość pozwala na dotarcie do
części rowerowych podzespołów. Krętliki pozwalają na lepszy komfort użytkowy – obrót
narzędzia o 360 stopni. Stacja wyposażona jest w stacjonarną ręczną pompkę powietrza z
adapterem na wszystkie zawory rowerowe z grubym tłokiem ze stali nierdzewnej fi 14 mm oraz
manometrem antifog z gliceryną. QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie
z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych. Urządzenie jest
wyposażone w dwa pojemniki na narzędzia ze stali kwasoodpornej (AISI 304) z obustronnie
wypalonym laserowo znakiem klucza. Dodatkowym udogodnieniem jest stojak ze stali
kwasoodpornej (AISI 304) pasujący do większości opon rowerowych, który stabilizuje rower
podczas pompowania opon czy regulacji w rowerze. Wszystkie elementy z blachy w urządzaniu
są połączone śrubami antykradzieżowymi.

WIATA PRZYSTANKOWA - odnowienie
• elementy stalowe należy oczyścić a następnie pomalować
• kolor czarny RAL 9005
• pokrycie dachu należy zdemontować
• nowe pokrycie gontem bitumicznym
• elementy drewnie pokrycia w całości wymienić na nowe – zabezpieczyć poprzez impregnację
– kolor dopasowany do ławek oraz koszy na śmieci
• siedzisko drewniane należy wymienić na nowe – kolorystyka drewna dopasowana do ławek
oraz koszy na śmieci

Pomnik
Postument istniejącego pomnika zostanie zdemontowany oraz wykonana nowa płyta pod kwiaty
o mniejszych gabarytach.
Powierzchnia pod kwiaty zostanie wykonana z płyt granitowych polerowanych np. Absolut Black
koloru czarnego.
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Opaska komunikacyjna wokół pomnika zostanie wykonana z kostki brukowej typu nostalit.
Opaska wokół pomnika będzie oddzielona od chodnika za pomocą obrzeży betonowych
i trawnika.

Płyta granitowa

4 ZIELEŃ
Na terenie Rynku zieleń zostanie uporządkowana poprzez usunięcie drzew i roślin ozdobnych
w złym stanie fitosanitarnym oraz stanowiących kolizję z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Dobór nowych nasadzeń oparty jest na zaleceniach Inwestora.
Aranżacja zieleni obejmuje:
• likwidację chorych roślin, drzew
• nasadzenia alejowe i szpalerowe – duże drzewa wysokość min. 1,7m
• nasadzenia szpalerowe wzdłuż drogi 705
• zrównoważenie jakościowe i ilościowe nasadzeń
• oddzielenie stref parkingowych poprzez nasadzenia
• wyrównanie terenu i ponowne zasianie trawników
Gleba w razie potrzeby zostanie poprawiona poprzez wprowadzenie mieszanek glebowych
dostosowanych do nasadzeń kwiatowych.
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4.1 Opis NASADZEŃ
KLON KULISTY GLOBOSUM
Klon zwyczajny 'Globosum' to odmiana o kulistej koronie, dorastającej do 6 m. Gęste pędy
pokryte dużymi, błyszczącymi, pięcioklapowymi liśćmi, które jesienią przebarwiają się na żółto.
Korona idealnie kulista.
Roślina bez większych wymagań uprawowych, wykazuje tolerancje, co do pH i zasobności gleby.
Może rosnąc na suchych i jałowych podłożach jednak w lepszych warunkach będzie wyglądać
okazalej. Wykazuje odporność na suszę i niskie temperatury. Preferuje miejsca słoneczne
i półcieniste.
Proponowany egzemplarz polecany do nasadzeń w parkach, jako drzewo alejowe lub jako soliter.
Poleca się go sadzić szczególnie w miejscach o geometrycznych kształtach. Wielką zaletą tej
odmiany jest fakt, że sama rośnie w postaci kulistej korony, nie wymaga dodatkowego cięcia
korygującego. Bardzo dobrze komponuje się z architekturą ulic.
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Klon KULISTY czerwony PURPLE GLOB
Roślina liściasta o luźnej koronie w zarysie kulistej oraz atrakcyjnym ciemnoczerwonym
wybarwieniu liści.
Oferowana jest w formie szczepionej na pniu.
Liście są dłoniaste 5 klapowane, duże około 10 cm, intensywnie ciemnoczerwone i błyszczące.
Korona tego klonu po 10 latach uprawy dorasta do 5 m szerokości.
Wysokość uzależniona jest od wysokości szczepienia.
Odmiana ta charakteryzuje się dużą zdolnością przystosowania do warunków siedliskowych.
Wymaga stanowiska słonecznego, gleb umiarkowanie żyznych i przepuszczalnych, ale należy
unikać gleb nadmiernie podmokłych. Jest odporna na mróz i zanieczyszczenia powietrza.
Polecany jest do wszelkiego rodzaju nasadzeń parkowych, osiedlowych oraz w przestrzeni
publicznej typu parkingi, place zabaw.
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HORTENSJA OGRODOWA
Hortensja ogrodowa jest urodziwa, a przy tym elegancka. Coraz częściej kwitnie i latem, i jesienią.
A jej suche kwiatostany zdobią ogrody podczas zimy.
Kompaktowa odmiana hortensji tworząca zwarte, gęsto ulistnione krzewy o kulistej formie.
Odmiana 'Red Baron' cechuje się wyjątkowo intensywną czerwono purpurową barwą kwiatów.
Na glebie o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie kwiaty zabarwiają się na odcienie czerwieni,
na glebach silnie zakwaszonych ich kolor może przechodzić w purpurę lub ciemny fiolet.
Kwiatostany hortensji 'Red Baron' są bardzo okazałe, mogą mieć nawet 20 cm średnicy. Jest jedną
z najładniejszych odmian o wyrazistej kolorystyce i zwartym wzroście. Osiąga około 60-80 cm
wysokości, kwiaty utrzymują się od czerwca, aż do późnej jesieni.
Należy zapewnić jej miejsce osłonięte od bezpośredniego nasłonecznienia oraz glebę żyzną,
próchnicza i stale wilgotną. Odczyn gleby przy sadzeniu wpływać będzie na docelową barwę
kwiatów. Podczas wzrostu regularnie nawozimy i podlewamy krzewy hortensji. Jesienią kiedy
temperatura ustabilizuje się na poziomie bliskim zera stopni C, pędy hortensji zabezpieczyć
należy przed uszkodzeniem mrozowym. Hortensje ogrodowe zawiązują pąki kwiatowe już
jesienią poprzedniego roku, a więc aby krzew obficie zakwitł warto dobrze zabezpieczyć takie
pąki przed mrozem. W tym celu nasadę pędów hortensji przysypujemy kopczykiem z grubo
mielonej kory lub okładamy gałązkami iglaków. Można też owinąć całe pędy kilkoma warstwami
białej włókniny lub juty.
Hortensje ogrodowe to piękne i cenione od lat krzewy ogrodowe. Są długą i zachwycającą ozdobą
zacienionych partii ogrodu oraz północnych wejść do budynków. Ich uroda może towarzyszyć
ścieżkom, wjazdom, altanom i tarasom.
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Tawuła szara Grefsheim
Ma formę szerokich, wielopędowych krzewów, o dekoracyjnie, łukowato wyginających się
cienkich pędach. Krzewy mogą osiągać 2 m wysokości, przy podobnej średnicy. Pędy są brązowo,
filcowato owłosione, wzniesione, bruzdowane, obficie, skrętolegle porośnięte pojedynczymi,
wąskolancetowatymi, drobnymi liśćmi o długości do 2,5 cm, ostrych wierzchołkach, klinowatych
nasadach, zbiegających się w krótki ogonek, całymi brzegami. Tylko na wierzchołku z kilkoma
ostrymi ząbkami, silnie owłosione, przez co szarozielone. Bez przylistków. Liście rozwijają się już
wczesną wiosną, na zimę opadają. Kwiaty obupłciowe, pięciokrotne, pojedyncze białe drobne, o
średnicy do 1 cm. Zebrane w niewielkie baldachogrona, wyrastające na zeszłorocznych pędach
na całej ich długości, na przełomie kwietnia i maja.
Jest rośliną tolerancyjną w stosunku do podłoża i stanowiska. Najlepiej rośnie i kwitnie w
miejscach nasłonecznionych, w półcieniu również da sobie radę. Najbardziej odpowiadają jej
gleby głębokie, świeże i żyzne. Wykazuje sporą odporność na suszę oraz dużą na mróz.
Co kilka lat zaleca się wiosenne cięcie odmładzające, kiedy to całkowicie usuwa się stare i chore
pędy, które z czasem mogą się ogałacać od dołu. Cięcie tawuł może być powtarzane
umiarkowanie nawet corocznie, ale należy pamiętać, że choć krzewy dobrze reagują na cięcie, po
którym ładnie odrastają i zagęszczają się, to może to mieć wpływ na osłabienie kwitnienia w kilku
kolejnych latach po tym zabiegu.
Może być wykorzystana do tworzenia nieformowanych żywopłotów i szpalerów. Cięta, może być
również stosowana na formowane przydrożne żywopłoty i szpalery. Doskonale wygląda w
parkach i na zieleńcach w zieleni osiedlowej i miejskiej.
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5 OŚWIETLENIE PARKOWE
W ramach oświetlenia terenu rynku zostanie wykonany montaż dedykowanych słupów z
oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w źródła światła wykonane w technologii LED. Słupy
oświetleniowe będą lokalizowane wzdłuż wytyczonych alejek w obrębie rynku zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem branżowym.
Typ słupów pod względem wizualnym ustalono na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej z Zamawiającym, gdzie niezbędna będzie akceptacja ŁWKZ.
Sposób zasilania instalacji oświetlenia rynku będzie przedstawiał projekt branżowy.
Sterowanie oświetleniem należy zrealizować za pomocą układu sterującego zainstalowanego
opartego na sterowniku oświetlenia ulicznego oraz ręcznie za pomocą wyłączników
zainstalowanych w rozdzielni. Sterownik musi zapewnić możliwość zdalnego monitorowania i
zarządzania oświetleniem przez stronę www w czasie rzeczywistym z poziomu komputera oraz
urządzenia mobilnego oraz umożliwiać inteligentne sterowanie oświetleniem w zależności m.in.
od warunków pogodowych i natężenia ruchu. W skład systemu musi dodatkowo wchodzić zegar
astronomiczny i odbiornik GPS pozwalający na określania optymalnych czasy wschodu i zachodu
słońca w zależności od położenia geograficznego.

WARIANT 1
Latarnia SOK ML 2,65 46SL PROMAR
Charakterystyka lampy:
konstrukcja słupa spawana (aluminiowe odlewy ozdobne, profile), zgodnie z normą PN-EN 40-6
malowanie proszkowe wg tabeli RAL
montaż na fundamencie prefabrykowanym B-30
Zasilanie

230V AC, 50Hz

Klasa ochronności
Ochrona IP

I

IP65

Źródło światła E27, S, MH, LED
Materiał

aluminium, poliwęglan

Oprawy oświetleniowe standardowo są wyposażone w oprawkę ceramiczną E27.
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WARIANT 2
Latarnia SOK ML 2,65 800 PROMAR
Charakterystyka lampy:
konstrukcja słupa spawana (aluminiowe odlewy ozdobne, profile), zgodnie z normą PN-EN 40-6
malowanie proszkowe wg tabeli RAL
montaż na fundamencie prefabrykowanym B-30
Zasilanie

230V AC, 50Hz

Klasa ochronności
Ochrona IP

I

IP65

Źródło światła E27, S, MH, LED
Materiał

aluminium, poliwęglan

Oprawy oświetleniowe standardowo są wyposażone w oprawkę ceramiczną E27.
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6 Uwagi końcowe
Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub
niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy określonego systemu/materiałów. Wszystkie zastosowane materiały powinny
odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą
stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych
materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace
budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.
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7 Informacja BIOZ
I. Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu Runku im.
Tadeusza Kościuszki w Bolimowie.
II. W sąsiedztwie występują takie obiekty budowlane jak: budynki mieszkalne i handlowo usługowe.
III. Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie przy realizacji inwestycji.
IV. Podczas realizacji projektowanego przedsięwzięcia wykonawca robót napotyka na
następujące zagrożenia: brak.
V. Wszystkie roboty związane z budową będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane
kwalifikacje.
VI. W celu przeciwdziałania niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót
budowlanych należy:
- zabezpieczyć teren wokół prowadzonych prac montażowych.
Ponieważ inwestycja nie stwarza szczególnego zagrożenia oraz pracochłonność planowanych
robót nie przekracza 500 os/dni, nie jest wymagane sporządzenie planu BIOZ.
Podczas realizacji projektowanej inwestycji należy w szczególności stosować się do wymagań
określonych w n/w aktach prawnych:
- Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
- Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 62)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maj 1996r. w sprawie rodzajów prac,
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333), oświadczam,

że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że zostaje przekazana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:
Branża drogowa:
Inż. Dariusz Kucharczyk
upr. bud. nr
LOD/0843/POOD/08
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