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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowani terenu, jako wytycznych do 
wykonania prac projektowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń, 
uzgodnień, decyzji oraz późniejszej realizacji zadania mającej na celu budowę miasteczka ruchu drogowego w dzielnicy Wawer w 
Warszawie. 
 
Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu określają minimalne wymagania jakościowe i 
funkcjonalne. Każda zmiana w stosunku do Programu wymaga pisemnej zgody Projektanta i Zamawiającego.  
Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 

1.2. Lokalizacja 
Tren opracowania znajduję się przy ul. Trakt Lubelski, w obrębie 31352 i zajmuje fragment dz. 2/5, pomiędzy terenem Hotelu Hilton, 
a drogą poprowadzoną wzdłuż granicy terenu żłobka/przedszkola. 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
Na terenie nie ma żadnych stałych elementów zagospodarowania oraz uzbrojenia. 
Granice terenu wyznaczają: 

 od wschodu parking usytuowany równolegle do ul. Trakt Lubelski. 
 od północy jezdnia asfaltowa drogi poprowadzonej od wjazdu na parking od strony ul. Trakt Lubelski, wzdłuż ogrodzenia 

przedszkola, aż do wjazdu na teren osiedla po stronie zachodniej. 
 od południa ogrodzenie działki Hotelu Hilton,  
 od zachodu rów melioracyjny. 

Teren jest na większości powierzchni płaski, bez zauważalnych różnic wysokości. Jedynie po stronie zachodniej obniża się 
delikatnie aż do krawędzi skarpy rowu melioracyjnego. Różnica terenu w tym miejscu pomiędzy wysoczyzną skarpy, a jej podnóżem 
wynosi ok. 200cm. 
Na terenie znajduje się istniejący drzewostan. W rzędzie wzdłuż ogrodzenia hotelu rosną głównie klony zwyczajne kilka wiązów oraz 
jeden kasztanowiec. Część klonów rośnie blisko siebie lub ma formy wielopniowe. Poza tym na skarpie od strony rowu rośnie 
potężna lipa o obwodzie pnia ok.250 cm, z nisko zawieszoną koroną i zwisającymi gałęziami dotykającymi podłoża oraz dwupniowa 
olsza czarna. Lipa niestety jest przysypana gruntem nasypowym, co zagraża przyszłości jej obumarciem. Pas wzdłuż rowu porastają 
nieliczne krzewy bzu czarnego, samosiewy klonów, a oświetlone wilgotne powierzchnie skarpy od strony wjazdu na teren osiedla, 
obrośnięte są trzcinowiskiem. 
Na pozostałej powierzchni terenu nie ma roślinności wysokiej, ale całość pokryta jest gęstą roślinnością ruderalną z dominującymi 
bylicą, nawłocią i wrotyczem. 

1.4. Warunki gruntowe. 
Na potrzeby projektu wykorzystano dokumentację Opinię geotechniczną z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z 
budową żłobka przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie, wykonaną w kwietniu 2016r. 
Opracowanie: mgr Wojciech Zieliński. 
 
Wyniki prac terenowych. 
"Najstarszymi utworami rozpoznanymi w otworach są piaski zastoiskowe, reprezentowane przez piaski próchnicze. Warstwę tą 
nawiercono we wszystkich otworach pod budynkiem (O1-O6) na głębokości 4,7 – 5,0 i nie przewiercono do ostatecznej głębokości 
otworów. Powyżej zalegają nieco młodsze, plejstoceńskie piaski z domieszką żwirów- rzeczne tarasu nadzalewowego Wisły. 
Warstwa ta reprezentowana jest przez piaski średnie i grube. Warstwę tą nawiercono we wszystkich otworach i dominuje ona w 
profilu litologicznym na danym terenie. W obrębie tej warstwy wydzielono także mułki ilaste (mady ciężkie) tarasu zalewowego Wisły, 
reprezentowane przez warstwę glin piaszczystych, nawierconych w otworze D2 na głębokości od 0,8 do 1,3 m p.p.t. 
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Teren od powierzchni przykryty jest warstwą nasypów niekontrolowanych składających się z gleby oraz pokruszonych fragmentów 
cegieł, niekiedy z domieszką śmieci. Miąższość tej warstwy wynosi od 0,4 do 0,6 m. " 
 
Warunki wodne: 
"W trakcie prowadzonych prac terenowych obecność wody gruntowej udokumentowano we wszystkich otworach na głębokości od 
3,3 do 3,5 m p.p.t. Rzędna wysokościowa statycznego zwierciadła wodny wynosi 5,5 – 5,9 m n.p.Wisły. Zwierciadło wody 
podziemnej ma charakter swobodny. Zasilanie poziomu wodonośnego pochodzi głównie z wód opadowych i roztopowych. 
Generalny kierunek przepływu wód podziemnych określono na stronę północno-zachodnią – w kierunku koryta Wisły. Pomiary 
wysokości zalegania zwierciadła wody wykonano w okresie średnich stanów wód. Ze względu na bliskość położenia koryta Wisły 
możliwe jest obserwowanie wahania położenia zwierciadła wody rzędu ok. 1,0 – 1,5 m, co jest charakterystyczną wielkością dla tego 
terenu. W przypadku wykonywania prac fundamentowych poniżej zwierciadła wody, należy się spodziewać dopływów do wykopów. 
Warstwę wodonośną budują piaski średnie o dobrym charakterze przepuszczalności." 
 
Wnioski opinii: 
"Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów rodzimych 
i nasypowych. Występują tu grunty o różnej genezie i różnym wykształceniu litologicznym.  
Udokumentowane warstwy geotechniczne niespoistych gruntów rodzimych, które reprezentowane są przez piaski średnie i piaski 
grube w stanie średnio zagęszczonym oraz w stanie zagęszczonym zaliczyć można do gruntów o bardzo dobrej przydatności, jako 
podłoże budowlane. Posiadają one korzystne parametry geotechniczne. Charakteryzują się dobrą nośnością i niską 
odkształcalnością. Ponadto są to grunty niewysadzinowe." 
 
Pełna opinia geotechniczna, do wglądu w urzędzie m.st. Warszawy - Dzielnica Wawer, Wydział Inwestycji ul. Żegańska 1, w 
Warszawie. 
 

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Powierzchnia terenu ok. 4 610m2 
 
 Teren miasteczka podzielono na trzy strefy funkcjonalne.  
W części wschodniej zaplanowano strefę wejściową z wjazdem bramowym. Jeszcze przed bramą, wzdłuż północnej granicy 
znalazło się miejsce dla niewielkiego parkingu. W tej części terenu wyznaczono lokalizację dla obiektu kubaturowego, który ma 
pełnić funkcję administracyjno - gastronomiczną. W powiązaniu z budynkiem zaprojektowano niewielki plac, który może stać się 
przestrzenią wykorzystywaną, jako ogródek kawiarniany oraz jako parking wewnętrzny służący do obsługi technicznej obiektu. 
 
 Środkową cześć terenu zajmuje układ dróg asfaltowych i chodników miasteczka ruchu. Wzdłuż granicy północnej 
zaprojektowano podłużny, szeroki wejściowy chodnik, stanowiący strefę początkową układu komunikacyjnego. Przestrzeń placu 
wyznaczono ustawiając pasma siedzisk oraz stojaków rowerowych. Wewnętrzne chodniki wykorzystano także w celu zaplanowania 
w kilku poszerzonych miejscach aneksów do odpoczynku z ławkami. Dwa czerwone pasma dróg, które przyjęły umownie rolę 
ścieżek rowerowych, kończą swój bieg na niewielkim, asfaltowym placu. Wyznaczono na nim czerwoną ósemkę do ćwiczeń nauki 
jazdy. Nawierzchnię placu przyozdobiono graficznym, malowanym wzorem, a na jego powierzchni rozlokowano trzy okrągłe 
siedziska oraz rząd stojaków rowerowych. Krawędzie placu odizolowano po stronie zachodniej wysokimi wygrodzeniami, zaś od 
chodnika i jezdni asfaltowej słupkami. Łukowo powcinana wschodnia krawędź placu, została podkreślona murkiem oporowym z 
prefabrykatów o wysokości 50cm. Północny początek muru jest pochylony i wznosi się od 0 do 50cm na długości dwóch 
prefabrykatów. Murek ten pełni rolę siedziska oraz stanowi opór dla wyniesionego ponad teren zieleńca. Wokół ronda oraz po 
zachodniej stronie placu zaprojektowano pagórkowate wyniesienia terenu obramowujące przestrzeń placu, będące jednocześnie 
urozmaiceniem rzeźby terenu.  
Na wysokości placu od północy, zaplanowano dodatkowy techniczny wjazd na teren miasteczka, połączony bezpośrednio z 
asfaltowym układem drogowym.  
 
Na program miasteczka ruchu składają się: 

 jezdnie asfaltowe przeznaczone dla ruchu ogólnego,  
 wyróżniony czerwonym malowaniem, asfaltowe ścieżki rowerowej, zakończone placem treningowym, 
 chodniki dla pieszych o nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35cm lub kostki betonowej, 
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 ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, barierki zabezpieczające, słupki blokujące, progi zwalniające, 
 symboliczny przejazd kolejowy,  
 pobocze o nawierzchni mineralnej, 
 sygnalizatory świetlne, 
 znaki drogowe, 
 oznakowanie poziome jezdni i chodników. 

 W część zachodniej, zaplanowano na płaskim terenie przed skarpą rowu, niewielki placyk z piaskownicą. Ustawiono na 
nim ławki. Ze względu na obniżający się w stronę rowu teren, zaprojektowano tu dwuramienny murek oporowy o wysokości ok. 
50cm, który przytrzymuje w poziomie powierzchnię murawy trawnika rekreacyjnego. Jego początkowe fragmenty są pochyłe i 
wznoszą się łagodnie od 0 do 50cm. Krawędź murka może także w tym przypadku pełnić rolę długiego siedzisko. Wzdłuż krawędzi 
muru poprowadzono pasma chodników łączących plac zabaw z sektorem centralnym.  
 
 Na całym terenie przy ciągach komunikacyjnych rozmieszczono równomiernie parkowe oprawy oświetleniowe oraz kamery 
kamer monitoringu, na słupach o wysokości 6m.  
 
 W związku z tym, iż teren zgodnie ze swoja funkcją uzyska kolorystykę szaro - biało - czerwoną, wykorzystano dodatkowe 
wyposażenie oraz wzory nawierzchni do podkreślenia indywidualnego charakteru miejsca. Odpowiedni dobór form oraz kolorystki 
mebli nawiązujących do liniowych wzorów oznakowania poziomego, pomoże osiągnąć efekt estetycznej spójności i wpłynie na 
podniesienie jakości wizualnej projektowanej przestrzeni publicznej. W konsekwencji wprowadzenie standardowych obiektów, takich 
jak barierki zabezpieczające U12a, czy słupków U12c, okaże się dodatkowym źródłem pozytywnych doznań estetycznych. 
 
 Ze względu na dużą powierzchnie utwardzeń, nie można zapominać o ich odwodnieniu. Projektując rzędne nawierzchni 
oraz ukształtowanie terenu, należy tak zaplanować spadki, aby możliwe było odwadnianie nawierzchnia na zieleńce i grawitacyjne 
odprowadzenie wód opadowych w stronę rowu melioracyjnego, który jest naturalnym ich odbiornikiem. 
Dlatego zaproponowano ukształtowanie terenu, które polega na rozłożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni bez zbytniego 
zagłębiania się w grunt rodzimy, czyli lekkiego wyniesienia nawierzchni w stosunku do istniejącego terenu, co doprowadzi do 
powstania wzdłuż nich niecek o niewielkiej głębokości ok. 20-30 cm. Do tych obniżeń po odpowiednim zaprojektowaniu spadków, 
skierowane zostaną wody opadowe. Główne obniżenie odwadniające należy poprowadzić wzdłuż południowej granicy i tak 
ukształtować teren, aby zachować swobodny odpływ powierzchniowy na zachód w stronę rowu melioracyjnego. Zamknięte obrysem 
nawierzchni niecki infiltracyjne, można połączyć z niecką południową przepustami rurowymi. 
 
 Aby uatrakcyjnić przestrzeń wewnętrznej części miasteczka ruchu i nadać jej charakter parkowy, należy wprowadzić nowe 
nasadzenia o wielopiętrowej strukturze, które oprócz walorów ozdobnych, pełniłyby również funkcje osłonowe. Dlatego zaplanowano 
posadzenie wielu drzew, które urozmaicą pustą obecnie, centralną część terenu. W niedalekiej przyszłości rozrastające się korony 
drzew utworzą plamy cienia i podniosą tym samym w znaczny sposób komfort użytkowania. W celu odseparowania terenów 
ościennych wyznaczono wzdłuż granic pasma wysokich krzewów. Wprowadzono także grupy naturalnych, niższych krzewów w 
obrębie zieleńców centralnych, które posłużą wykreowania podziałów przestrzennych oraz zaakcentują i osłonią placyki z ławkami. 
W obrębie zieleńców sąsiadujących bezpośrednio z jezdniami miasteczka, należy wprowadzić nasadzenia niskiej roślinności 
okrywowej. W części mogą to być naturalistyczne zbiorowiska murawowe uzyskane poprzez wysiew odpowiednich mieszanek 
nasion traw i ziół. Na skarpie rowu zaproponowano nasadzenia naturalistyczne nawiązujące charakterem do wilgotniejszego 
siedliska. Preferowane są wysokie trawy i byliny z dużymi liśćmi. 
 
 Na terenie nie przewiduje się budowy instalacji nawadniającej, jednak bezwzględnie należy przewidzieć rozprowadzenie 
punktów czerpalnych wody. Należy o tym pamiętać w trakcie ubiegania się o warunki przyłączeniowe wod-kan. dla obiektu 
kubaturowego oraz dla celów nawodnieniowych. Odpowiednio rozlokowane ujęcia ułatwią podlewanie roślinności w okresach suszy. 
W przyszłości możliwe będzie tym samym zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania. 
 

1.6. Właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu 
Zadaniem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnego terenu parkowego o funkcjach edukacyjnych w zakresie zasad nauki 
jazdy i przepisów ruchu drogowego, jako otwartej przestrzeni wypoczynku, rozrywki i rekreacji dla mieszkańców dzielnicy, a 
zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z organizacją ruchu ma umożliwiać 
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wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Ponadto kształcenie, 
zdobywanie doświadczenia i dobrych nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uprawnień do 
prowadzenia rowerów i motorowerów po drogach publicznych. 
 
Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter informacyjny, dopuszcza się odstępstwa od 
wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/– 15%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem 
spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. 
 
Załączona do programu funkcjonalno – użytkowego koncepcja zagospodarowania terenu parku, zawiera informacje graficzne w 
zakresie planu oraz przykładowych zdjęć prezentujących charakter projektowanego zagospodarowania. 
 
W projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono miejsce sytuowania obiektu kubaturowego o charakterze administracyjno -
komercyjnym. Parametry obiektu oraz przyłączy mediów wod-kan, należy określić i opracować, jako odrębne zadnie projektowe i 
realizacyjne.  
 

1.7. Zakres programowy. 
Przyłącza i instalacje.  
Wszelkie przyłącza należy zaprojektować i wybudować – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnieniami 
technicznymi przyłączenia do sieci, wydanymi przez gestorów. 

 Instalacja oświetleniowa latarni, sygnalizatorów wraz z oprawami, sygnalizatorami i słupami. 
 Instalacja monitoringu. 
 Przyłącze oraz instalacja wodociągowa do zasilenia punktów czerpalnych przeznaczonych do podlewania nasadzeń, 

ewentualnie do budowy systemu nawadniania. 
 
Obiekty budowlane 

 Murki oporowe z elementów prefabrykowanych. 
 
Ogrodzenie 

 Ogrodzenie składające się ze słupów rurowych i paneli wykonanych z drutu o wysokości ok. 180cm,. 
 Furtka systemowa o szerokości 100cm. 
 Dwie bramy o szerokości 400cm, rozwierane. 

 
Nawierzchnie. 

 Krawędzie z betonowych krawężników 15x30cm i obrzeży 8x30cm. 
 Podjazdy i parkingi o nawierzchni z kostki brukowej.  
 Chodniki o nawierzchni utwardzonej płytami chodnikowymi 35x35cm lub kostką brukową. 
 Odcinek pobocza z mineralnej mieszanki kruszywowej. 
 Asfaltowe nawierzchnie dróg i ścieżek rowerowych. 
 Imitacja torowiska z profili stalowych oraz wypełnienie z kostki brukowej. 
 Piaskownica. 

 
Oznakowanie organizacji ruchu. 

 Znaki drogowe w rozmiarze mini. 
 Chemoutwardzalna powłoka ścieżek rowerowych oraz akcenty kolorystyczne chodników w kolorze czerwonym. 
 Chemoutwardzalne oznakowanie poziome dróg i placów  

 
Ukształtowanie terenu. 

 Kształtowanie pagórkowatych nasypów w obrębie zieleńców wokół ronda. 
 Kształtowanie nasypu trawnika ograniczonego murem oporowym przy piaskownicy.  
 Profilowanie niecek infiltracyjnych i odwadniających. 
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Mała architektura 
 Ławki z oparciem, bez oparcia oraz siedziska okrągłe. 
 Kosze na śmieci pojedyncze i do segregacji odpadów. 
 Stojaki rowerowe. 
 Wygrodzenia / barierki wysokie typu - U12a 
 Słupki typ - U12C, 
 Progi zwalniające PZ-40/S 
 Drewniane siedzisko piaskownicy. 

 
Nasadzenia roślinne 

 Drzewa soliterowe,  
 Powierzchnie krzewów i bylin. 
 Powierzchnie wysiewanych trawników oraz łąk kwietnych. 
 Pielęgnacja szaty roślinnej. 

 

1.8. Powierzchnie i ilości. 
Opis j.m. ilość 
01. GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCA   
pielęgnacja drzew według wskazań projektu gospodarowania zielenią istniejąca szt. 60 
koszenie zbiorowiska ruderalnego, wysokość roślin powyżej 150cm z wywiezieniem m2 4000 

02. ZABEZPIECZENIE DRZEW ISTNIEJĄCYCH szt.  
obwód ok. 250cm szt. 1 
ilość szacunkowa (dokładna ilość do ustalenia po wykonaniu pełnej inwentaryzacji i projektu 
gospodarowania zielenią istniejąca) obwód 30-50cm 

szt. 25 

ilość szacunkowa (dokładna ilość do ustalenia po wykonaniu pełnej inwentaryzacji i projektu 
gospodarowania zielenią istniejąca) obwód 50-80cm 

szt. 20 

ilość szacunkowa (dokładna ilość do ustalenia po wykonaniu pełnej inwentaryzacji i projektu 
gospodarowania zielenią istniejąca) obwód 80-100cm 

szt. 
15 

03. PRACE ZIEMNE 
kształtowanie geometrycznych nasypów w obrębie trawników oraz wyniesień terenu w rejonie 
murów oporowych schodów i wyniesionych placów oraz boisk do badmintona. 

m3 1202 

zdjęcie wierzchnicy w obrębie dróg, chodników, murków oporowych, piaskownicy,  
oczyszczenie z chwastów po ich skoszeniu, całość do rozłożenia na powierzchniach nasadzeń 
- powierzchnia m2, - grubość 20cm 

m3 397 

korytowanie pod nawierzchnie średnio ok.15 cm, z wywiezieniem m3 288 
wykop pod murki, grunt z wykopu do zmieszania z wierzchnicą i do wykorzystania, jako 
podstawa górek i wyniesienia trawnika głębokość 75cm m3 24 

wykop pod piaskownicę, grunt z wykopu do zmieszania z wierzchnicą i do wykorzytania jako 
podstawa górek i wyniesienia trawnika m3 19 

04. OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA, MONITORING   
oprawa oświetleniowa na slupie h- 6m, wraz z tabliczką bezpiecznikową i fundamentem wraz z 
montażem szt. 16 

sygnalizator świetlny potrójny dla ruchu kołowego, mini 100mm, ze słupem i fundamentem szt. 3 
sygnalizator świetlny warunkowego skrętu w prawo, mini 100mm, szt. 2 
sygnalizator świetlny podwójny dla pieszych mini 100mm, ze słupem i fundamentem szt. 2 
tablica bezpiecznikowa główna, tablica sterowania sygnalizacji,  
okablowanie oświetlenia i sygnalizatorów kp 1 
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kamery monitoringu montowane na słupach latarni, podłączone do systemu radiowego dzielnicy szt. 14 
slup h- 6m, wraz z  nadajnikiem sygnału CCTV szt 1 
tablica monitoringu, okablowanie monitoringu, przełącznik sieciowy, zasilacz UPS, serwer  kp 1 
05. NAWIERZCHNIE   
Nawierzchnie asfaltowe  
warstwa ścieralna AC5S 50/70 gr. 4 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5 gr 15 cm 
warstwa odsączająca z pospółki 10cm 

m2 1075 

Parkingi, podjazd z kostki oraz wypełnienie torowiska 
kostka gr. 8cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5 gr 15 cm 
warstwa odsączająca z pospółki 10cm 

m2 376 

Chodniki (płyta 35x35cm) 
płyta gr. 5cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5 gr 15 cm 
warstwa odsączająca z pospółki 10cm 

m2 430 

Chodniki (płyta sygnalizacyjna 35x35cm) 
płyta gr. 5cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5 gr 15 cm 
warstwa odsączająca z pospółki 10cm 

m2 9 

Pobocze - nawierzchnia mineralna 
warstwa ścieralna 3cm, 
warstwa dynamiczna 5cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5 gr 15 cm 
warstwa odsączająca z pospółki 10cm 

m2 32 

Krawężnik 15x30cm 
z oporem betonowym, na podsypce piaskowo-cementowej 5cm mb 278 

Obrzeże 8x30cm 
z oporem betonowym, na podsypce piaskowo-cementowej 5cm mb 1056 

Imitacja torowiska,  
profil stalowy przekroju prostokątny - 50x100mm,  
gr. ścianki 3mm 
Profil ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej typ 316, z dospawanymi kotwami z prętów, 
służącymi do punktowego zabetonowania w ławie betonowej. 

m2 17 

06. OZNAKOWANIE POZIOME malowanie chemoutwardzalne, grubowarstwowe   
ścieżka rowerowa czerwona m2 267 
czerwone kropki o średnicy 25cm na chodniku, sztuk 62 m2 3,1 
czerwone linie przy piaskownicy m2 3 
oznakowanie poziome białe m2 105,5 
07. ZNAKI DROGOWE 
w rozmiarze mini, ze słupami do mocowania i fundamentem szt. 76 

08. MURKI OPOROWE Z PREFABRYKATÓW   
prefabrykaty typu U, powierzchnia ok. 23m2,  
wymiar podstawy 50 cm, wysokość 80cm, 
układane na: 
podsypce piaskowo - cementowej 3cm 
betonie podkładowym C8-10, 10cm 
podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie - tłuczeń 16-63mm,30cm 

mb 50 
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09. PIASKOWNICA   
krawędź piaskownicy z prefabrykatów typu U, powierzchnia ok.13m2 
wymiar podstawy 50 cm, wysokość 80cm, 
układane na: 
podsypce piaskowo - cementowej 3cm 
betonie podkładowym C8-10, 10cm 
podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie - tłuczeń 16-63mm, 

mb 28 

siedzisko ze szczeblin z drewna egzotycznego o gr. 5cm,  
szerokość siedziska 50 cm,  
przykręcone do prefabrykatów na podkonstrukcji stalowej 

m 28 

piasek płukany do piaskownic, pow. ok. 35m2, warstwa 50cm m3 17,5 
10. OGRODZENIE   
panele o szerokości 2500 mm i o wysokościach 1830 mm, TYP 3D, wraz ze słupami i 
fundamentowaniem słupów mb 244 

brama dwuskrzydłowa o szerokości 400cm wraz ze słupami i fundamentowaniem słupów szt. 2 
furtka o szerokości 100cm, wraz ze słupami i fundamentowaniem słupów szt. 1 
11. MAŁA ARCHITEKTURA   ławka bez oparcia na centralnej nodze L- 180cm 
konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,  
siedzisko ze stalowych prętów wraz z fundamentami oraz mocowaniem, 
kolor RAL konstrukcja 9003, 

szt. 5 

ławka z oparciem na centralnej nodze L- 180cm 
konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo, oparcie z prętów stalowych,  
siedzisko z desek drewna egzotycznego. 
wraz z fundamentami oraz mocowaniem  
kolor RAL konstrukcja 3020 
kolor RAL oparcie 9003 

szt. 9 

siedzisko okrągłe śr. - 136cm 
konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo, siedzisko z HPL,  
wraz z fundamentami oraz mocowaniem  
kolor RAL konstrukcja 3020 

szt. 3 

kosz na śmieci z uchwytem na worek 60L 
konstrukcja: aluminiowa, lakierowana proszkowo, wraz z fundamentem oraz mocowaniem  
kolor RAL boczny pas 3020 
kolor RAL obudowa 9006 

szt. 6 

kosz do segregacji odpadów 
konstrukcja: aluminiowa, lakierowana proszkowo wraz z fundamentem oraz mocowaniem  
kolor RAL obudowa 9006 

szt. 1 

barierka chodnikowa U12a typ "O" - olsztyńska szt. 23 
słupek U12c szt. 27 
próg podrzutowy o szerokości 2,4 m wykonany PCV 
element wewnętrzny progu (czarny 2szt. i żółty 2 szt. układane naprzemiennie) 
zakończenie progu ZPZ-40/S (2 szt. czarny i żółty) 
wraz z mocowaniem kołkami rozporowymi do nawierzchni 

szt. 2 

12. NASADZENIA    
Przygotowanie powierzchni nasadzeń, powierzchnia 3040m2   
kształtowanie górek, rozłożenie warstwy urodzajnej 40cm 
wykorzystanie zdjętej wierzchnicy m3 67 

kształtowanie wyniesienia trawnika, rozłożenie warstwy urodzajnej 20cm 
wykorzystanie zdjętej wierzchnicy m3 25 
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rozłożenie dodatkowej warstwy wierzchnicy średnio ok.10cm m3 304 
przygotowanie powierzchni pod nasadzenia krzewów, roślin okrywowych, bylin i łąk kwietnych 
zmieszanie rozłożonej warstwy wierzchnicy z wierzchnicą istniejącą oraz kompostem lub ziemią 
liściową w celu użyźnienia i ujednolicenia profilu glebowego, aby uzyskać warstwę uprawioną o 
miąższości 40cm, 

m2 2917 

Nasadzenia   
sadzenie drzew piennych  
soliter obwód pnia 4xv. 20-25 z zaprawieniem dołów szt. 21 

sadzenie drzew i dużych krzewów  
o pokroju naturalnym i wielopniowym 
soliter o wysokości 4xv. 250-300cm z zaprawieniem dołów 

szt. 33 

sadzenie krzewów wysokich z zaprawieniem dołów  
(pow. 1070m2) rozstaw 0,3 szt/m2 poj. C5, C7,5 szt. 320 

sadzenie krzewów niskich z zaprawieniem dołów  
(pow. 545m2) rozstaw 3szt/m2 poj. C2, C3 szt. 1650 

sadzenie bylin  
(pow. 570m2) rozstaw 7szt/m2 poj. P9 szt. 4000 
sadzenie bylin  
(pow. 250m2) rozstaw 5szt/m2 poj. C3 szt. 1250 

wysiew mieszanki nasion łąki kwietnej 15g nasion / m2 m2 485 
wysiew trawnika  m3 125 
stabilizacja drzew piennych - paliki szt. 21 
stabilizacja drzew o pokroju naturalnym i wielopniowym - paliki szt. 33 
zestaw napowietrzająco - nawadniający 
rura perforowana Ø60 mm, dł. 3 m,  
wlew z HDPE z kratką i zaślepką z aluminium 

szt. 54 

worek do kroplowego podlewania drzew szt. 54 
Korowanie powierzchni nasadzeń  
(powierzchnie krzewów i okrywowych) 
gr. 5cm (kora mielona, przekompostowana)  

m2 2190 

Pielęgnacja powykonawcza miesiąc 12 
 

1.9. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Roboty objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z projektami wykonawczymi, zapisami Programu, w tym z 
przywołanymi w nim przepisami, zgodnie z zapisami umowy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane roboty powinny być wykonane przy uwzględnieniu 
przewidywanego okresu i prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz zgodnie z 
wymaganiami przepisów dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów. 
Na czas prowadzenia robót należy wyłączyć teren z użytkowania. 
 
Elementy budowlane (mury oporowe) powinny zapewnić spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowlanych, dotyczących 
w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 

 
Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały zastosowane do wykonania zamówienia winny mieć pełną 
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne 
zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami 
przenoszącymi normy zharmonizowane. 



 
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W DZIELNICY WAWER W WARSZAWIE  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY STR. 11 
 

 
1 

 
MAKI STUDIO Michał Kaczmarczyk 

21-300 Radzyń Podlaski 
ul. Dąbrowskiego 20  
www.makistudio.pl 

 
 

1.10. Prace projektowe. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót projektowych Wykonawca jest zobowiązany do: 

 Uzyskania mapy do celów projektowych - wszelkie mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie i na własny koszt; 

 Wykonania odwiertów dla potrzeb określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych i zaprojektowania 
odpowiednich warstw podbudowy dla chodników i placów sportowych 

 Inwentaryzacji zieleni w formie graficznej i opisowej. 
 Wykonanie projektu gospodarowania zielenią istniejąca. 
 Wykonania projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami sieci, decyzjami 

administracyjnymi. 
 Opracowania projektu w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w 

szczególności prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych; 
 Opracowania projektu wykonawczego wielobranżowego. 
 Uzyskania innych niezbędnych do realizacji robót zatwierdzeń dokumentacji, w tym rozwiązanie wszystkich 

ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
 Zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z Polskimi Normami, zasadami i warunkami 

bezpieczeństwa oraz sztuką budowlaną; 
 Zweryfikowania wykonanej dokumentacji projektowej przez sprawdzającego, posiadającego stosowne uprawnienia 

projektowe; 
 Opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego. 
 Zaopatrzenia dokumentacji w stosowne oświadczenie zespołu projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz, że jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 Przedstawienia wraz z dokumentacją wykonawczą do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu 

robót, projektu organizacji robót i planu zagospodarowania placu budowy do zatwierdzenia; 
 Uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych i uzgodnień branżowych, 

odstąpień oraz innych materiałów z jednostek samorządowych, rządowych i spółek i innych podmiotów na realizowane 
(projektowane) zamierzenie w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i przedłożenie ich we 
właściwym organie; 

 Sporządzenie kalkulacji cen robót netto. Stawki VAT określa zamawiający. 
 

1.11. Zakres prac projektowych. 
 

 Inwentaryzacja zieleni istniejącej i projekt gospodarowania zielenią istniejącą 
 Badania geotechniczne i hydrogeologiczne dla potrzeb projektu nawierzchni utwardzonych i murków oporowych 

Odwierty geologiczne, - ok. 6 szt. na głębokość 3m 
 Projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę; 
 Projekt wykonawczy, wielobranżowy wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych; 
 
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim okresie czasu po najniższych 
kosztach eksploatacji. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów.  
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2. CHARAKTERYSTYKĄ MATERIAŁÓW 

2.1. Warunki stosowania zamienników. 
W dokumentacji wskazano szereg produktów gotowych, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty 
te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót.  
Oznacza to, że projektant i wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z 
produktami podanymi w dokumentacji pod względem: 
- odpowiedniej jakości wzornictwa zapewniającego wysokie walory architektoniczno-wizulane, (struktura, kolorystyka, kształt), 
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 
 
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać atest producenta o spełnieniu wymogów odpowiednich norm 
państwowych oraz będą posiadać aprobatę techniczna IBDiM. 
 
Wszelkie zmiany w trakcie projektowania i realizacji obiektu wymagają pisemnej akceptacji Projektanta I Zamawiającego. 
Produkty i materiały wbudowane lub zamontowane przez Wykonawcę, a które nie uzyskały wcześniejszej akceptacji 
Projektanta zostaną wymontowane lub usunięte na koszt Wykonawcy. 
 

2.2. Oświetlenie, sygnalizacja świetlna i kamery monitoringu. 
Należy zaprojektować oświetlenie terenu w postaci latarni parkowych, sygnalizację świetlną przy jednym skrzyżowaniu dla pojazdów 
i pieszych oraz kamery monitoringu na słupach oświetlenia parkowego. 
Program sygnalizacji powinien być stało czasowy i zaprojektowany przez firmę specjalistyczną, wykonującą programy dla drogowych 
sygnalizacji świetlnych. 

2.2.1. Zasilanie obiektu  
Zasilenie projektowanego miasteczka ruchu drogowego odbywać się będzie poprzez przyłącze kablowe i złącze ZK/TL, które 
zostaną wykonane przez OSD Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wg oddzielnego projektu. 
Ze złącza licznikowego ZK/TL należy poprowadzić kabel ziemny typu YKY5x10mm2 do skrzynki z tablicą bezpiecznikową główną 
TBG. Z tablicy tej zostanie zasilone oświetlenie terenu miasteczka oraz sygnalizacja świetlna skrzyżowania. 
 

2.2.2. Tablica TBG 
Tablicę bezpiecznikową TBG należy wykonać, jako złącze kablowe z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach np. 40x60 cm. 
Standard zamknięcia należy uzgodnić z inwestorem. 
Tablicę TBG należy wyposażyć w główny rozłącznik, ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowo prądowe, zabezpieczenia 
nadmiarowe obwodów oświetleniowych i zasilenia tablicy TSS oraz gniazda technicznego 230V. W tablicy TBG należy umieścić 
układ sterowania załączania oświetlenia terenu składającego się ze styczników w torach zasilania oświetlenia 
oraz astronomicznego zegara sterującego. 
Należy przewidzieć miejsce dla dodatkowych zabezpieczeń kabla zasilającego kontenery 

2.2.3. Latarnie  
Zasilenie oświetlenia terenu należy wykonać kablem typu YKYżo5x4mm2. Kabel na całej długości układać w rurze ochronnej typu 
DVR50. Zasilenie wyprowadzić z tablicy bezpiecznikowej TBG. Zasilenie słupów kablem 5-żyłowym pozwoli w trakcie eksploatacji na 
modyfikację ilości opraw załączanych na noc. 
Do oświetlenia terenu zaprojektowano słupy kompozytowe o wysokości 5m i oprawy o następujących parametrach: 
 

 Materiał korpusu oprawy – odlew aluminium 
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 Materiał korpusu – Odlew aluminium 
 Materiał klosza zewnętrznego – Poliwęglan, płaski 
 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
 Szczelność komory optycznej – IP66 
 Szczelność komory elektrycznej – IP66 
 Montaż na słupie o średnicy Ø60mm lub Ø 76mm 
 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
 Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 85W 
 Ochrona przed przepięciami – 4kV (opcjonalnie 10kV) 
 Minimalny strumień świetlny źródeł – 8000lm 
 Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3200K 
 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 70% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
 Oprawa posiada deklarację zgodności WE 
 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 
 Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów 

oświetleniowych 
 W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 
 Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
 Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  
 Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do 

podanych:  
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2.2.4. Sygnalizacja świetlna skrzyżowania (mini). 
Tablicę sterowniczą sygnalizacji świetlnej TSS należy wykonać, jako złącze kablowe z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 
40x60 cm. Standard zamknięcia należy uzgodnić z inwestorem. 
Zasilenie tablicy TSS należy wykonać kablem typu YKY3x4mm2 poprowadzonym z tablicy bezpiecznikowej TBG. Następnie z 
tablicy TSS należy wyprowadzić kabel typu YKSY19x1,5mm2, zasilający wszystkie maszty sygnalizacyjne. Kabel ułożyć w pętlę, tak 
aby po przejściu przez wszystkie maszty jego koniec wrócił do tablicy TSS. Kable na całej długości układać w rurach ochronnych 
typu DVR50. 
Tablica TSS składać się będzie z: rozłącznika głównego, wyłączników różnicowo prądowych, zabezpieczeń nadmiarowych 
obwodów: zasilenia sterownika oraz gniazda technicznego 230V, sterownika PLC1 
Sterowanie sygnalizacji świetlnej odbywać się będzie poprzez sterownik PLC-1 umieszczony w tablicy sterowniczej TSS. Sterownik 
należy zaprogramować w sposób umożliwiający naprzemienny przejazd pojazdów po ulicy oraz przejście pieszych w obu 
kierunkach. Zastosować czasy zmiany sygnalizacji nie dłuższe niż 2 minuty. 
Standardowo sygnalizacja powinna pracować w godzinach 8-18, należy przewidzieć możliwość ręcznego załączania i wyłączania 
sygnalizacji w wybranych porach dnia. 
 
Dla sygnalizacji świetlnej skrzyżowania należy dobrać następujące urządzenia. 

 Maszty sygnalizacyjne ø rury stalowe średnica 108 mm z pokryciem antykorozyjnym  
 Fundament pod maszt MS – fundament typu F12 
 Latarnia sygnalizacyjna dla ruchu kołowego kołowa 3 komorowa średnica 100 mm 
 Latarnia sygnalizacyjna warunkowego skrętu 1 komorowa średnica 100 mm 
 Latarnia sygnalizacyjna piesza 2 komorowa średnica 100 mm 

 
 
 
 
 
Materiał - Poliwęglan stabilizowany UV 
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Montaż - bezpośrednio na słupie 
RAL - 9005 
 

2.2.5. Monitoring (kamery) 
System monitoringu miasteczka ruchu należy wykonać w oparciu o kamery cyfrowe IP zasilane przez POE. Połączenie kamer 
należy zaprojektować w topologii gwiazdy z punktem centralnym –przełącznikiem sieciowym, z okablowaniem ze skrętki minimum 
kategorii 5e kablem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz. Przełącznik sieciowy na wypadek utraty zasilania należy 
zabezpieczyć zasilaczem awaryjnym UPS. 
System monitoringu będzie podłączony do sieci teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Wawer. Obraz z kamer rejestrowany będzie na 
serwerze monitoringu w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer ul.Żegańska 1. 
Podłączenie należy zrealizować przez zestawienie radiolinii między miasteczkiem ruchu, a budynkiem Żłobka przy ul. Trakt Lubelski 
89 – odległość ok. 100m. Parametry techniczne radiolinii należy dobrać do odległości anten i zapewnienia wymaganej 
przepustowości łącza do obsłużenia transmisji danych ze wszystkich zamontowanych kamer.  
Na terenie miasteczka należy zamontować zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych skrzynkę, w której umieszczone będą: 
przyłącze elektryczne wraz z zabezpieczeniami, zasilacz UPS, przemysłowy przełącznik sieciowy POE, urządzenia zabezpieczające 
radiolinię. Słup z anteną radiolinii należy umieścić w pobliżu skrzynki. Między anteną a przełącznikiem należy poprowadzić 2 
połączenia kablem sieciowym minimum kat. 5E przeznaczonym do stosowania na zewnątrz. Przy montażu radiolinii należy dokonać 
wizowania i konfiguracji linku radiowego, oraz dostosowania go do istniejącego linku radiowego na maszcie po stronie Żłobka. W 
przypadku, gdy konfiguracja i wizowanie montowanej radiolinii wpłynie na działanie pozostałych radiolinii należy przywrócić ich 
poprawne działanie. 
System monitoringu w Urzędzie Dzielnicy Wawer oparty jest o oprogramowanie Alnet Net Professional. Do rejestracji obrazu z 
kamer miasteczka ruchu należy zakupić dodatkową jednostkę - serwer monitoringu oraz licencje (na kluczu USB) do 
oprogramowania Alnet Net Professional w ilości odpowiadającej liczbie zamontowanych kamer. Wstępnie wyliczono montaż 14 
kamer. 
Całość dostarczonego sprzętu musi być fabrycznie nowa i objęta gwarancją opartą o świadczenia serwisowe w okresie 36 miesięcy 
od dnia podpisania protokołu odbioru. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe oraz typu nieprzeznaczonego do wycofania z 
produkcji w momencie składania oferty. Wymagana instalacja urządzeń sieciowych zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający 
wymaga zapewnienia pełnego wyposażenia montażowego oraz konfiguracji i uruchomienia urządzeń oraz oprogramowania przy 
współpracy z administratorami sieci Zamawiającego. Wymagane jest zapewnienie wszelkich kabli połączeniowych oraz elementów 
zapewniających instalację w infrastrukturze sieci teleinformatycznej i elektrycznej. 
 
Wymagane parametry urządzeń: 

KAMERY IP 
Przetwornik 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS 
Obiektyw 2.8 mm @ F1.6 
Kąt widzenia poziomo minimum 100° 
Oświetlacz diody IR LED  (zasięg min. 30 m) 
Kompresja główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG  

Maksymalna rozdzielczość 4.0 Mpx, 2688×1520 pikseli 
Regulacja obrazu Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli 
Funkcje obrazu AWB, AGC, WDR 
Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS 
Wymagane funkcje Maski prywatności, ochrona hasłem 
Zgodność ze standardem ONVIF (profil S, profil G), ISAPI 
Klasa szczelności IP67 
Sieć 1x RJ-45 10/100 Base-T 
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Zasilanie PoE 48V DC (802.3af, klasa 3) 
 

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 
Typ przełącznika Zarządzany, przemysłowy 
Porty GigabitEthernet POE 16 
Porty GigabitEthernet 2 
Porty SFP 2 
Port konsoli 1 x RJ45 
Obsługa PoE Tak – 16 portów GE 802.3at/af PoE 
Wydajność urządzenia 40Gb/s 
Interfejsy zarządzania Console; Telnet; Web browser; SNMP v1, v2c 

Funkcje Obsługa VLAN - 802.1Q tagged based VLAN, Voice VLAN, IEEE 802.3ad LACP, IPv4 IGMP 
(v1/v2/V3) snooping, IP-based ACL/MAC-based ACL 

Typ obudowy IP30, montaż na szynie DIN 
Zakres temperatur pracy -40 do +75 oC 
Zasilanie Zasilacz na szynę DIN, do pracy ciągłej, parametry dobrane zgodnie ze specyfikacją 

zastosowanego przełącznika 
 

SERWER 
Typ obudowy  Rack 
Procesor Core i7-9700K, 3.6GHz 
Pamięć RAM 16GB DDR4 
Dyski  1 x 512GB SSD do pracy ciągłej 

8 x 4TB HDD do pracy ciągłej 
Sieć 2 karty sieciowe GigabiEthernet 
Zasilacz Redundantny, certyfikat min. 80 PLUS Gold, moc dobrana  
System operacyjny Windows 10 Professional 64bit 

 
ZASILACZ UPS 
Moc wyjściowa Dobrana do mocy zasilanych urządzeń zamontowanych w skrzynce 
Czas podtrzymania Minimum 15 min. podtrzymania podłączonych urządzeń 

 

2.3. Nawierzchnie 
Zaprojektowano cztery rodzaje utwardzenia nawierzchni. 

 Posadzki z kostek batonowych.- parkingi, podjazdy, wypełnienie torowiska, 
 Posadzki z płyt betonowych - chodnik, 
 Posadzki z płyt sygnalizacyjnych - krawędzie przejść dla pieszych, 
 Przepuszczalne nawierzchnie mineralne - pobocze, 
 Imitacja torowiska. 

Jako krawędzie zastosować Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm oraz Obrzeże betonowe 30x8 cm 
 
Nawierzchnie odwodniać na powierzchnie zieleńców.  



 
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W DZIELNICY WAWER W WARSZAWIE  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY STR. 17 
 

 
1 

 
MAKI STUDIO Michał Kaczmarczyk 

21-300 Radzyń Podlaski 
ul. Dąbrowskiego 20  
www.makistudio.pl 

 
 

Uwaga: 
Należy stosować materiały o wymiarach o module 10cm, aby można było łatwo dopasowywać i zestawiać wzory nawierzchni i 
formaty. Nie dopuszcza się stosowania kostek przemysłowych (poza parkingami zewnętrznymi). 
Wzory, nawierzchni i zasięgi poszczególnych ich rodzajów, uzgodnić na etapie projektu wykonawczego z Projektantem koncepcji 
programowo przestrzennej i Zmawiającym. 

2.3.1. Nawierzchnie asfaltowe jezdni i ścieżek rowerowych. 
Warstwa ścieralna AC5S 50/70 gr. 4 cm,  

 

2.3.2. Kostki betonowe. 
Produkt musi być wyposażony w system ochrony nawierzchni, który zabezpiecza je przed wnikaniem cieczy i niekorzystnym 
wpływem czynników zewnętrznych związanych z użytkowaniem,  
KOSTKA 8x20x30 lub 8x40x60 cm, przypadku parkingów zewnętrznych dopuszcza się stosowanie kostki 10x20cm typu 
HOLLAND 
Wykończenie monokolor szare, powierzchnia gładka, bezfazowe lub z mikrofazą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3. Płyty betonowe chodnikowe oraz sygnalizacyjne 
PŁYTA 5x35x35cm 
Wykończenie - płyty chodnikowe monokolor gładkie - szare, sygnalizacyjne - żółte, 
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2.3.4. Nawierzchnia mineralna. (Pobocze). 
Stosować dwuwarstwową nawierzchnię składająca się z warstw dynamicznej i ścieralnej o grubościach, według zaleceń producenta. 
Nawierzchnia ta musi być zmieszana z wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny oraz naturalne lepiszcze 
wiążące. Musi to byś nawierzchnia niepyląca i niebrudząca, dobrze przesiąkalna oraz odporna na obciążenia i ścieranie. 
 
Układ warstw 
Warstwa ścieralna o uziarnieniu od 0 do 8mm,  
Warstwa dynamiczna o uziarnieniu od 0 do 16mm  
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2.3.5. Profil stalowy przekroju prostokątny - 50x100mm, gr. ścianki 3mm 
Profil ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej typ 316, z dospawanymi kotwami z prętów, służącymi do zabetonowanie w ławie 
 

 

2.4. Oznakowanie poziome, grubowarstwowe, antypoślizgowe. 
Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą 
grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy 
chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych 
przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której 
spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Należy zastosować oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach.  
Wielkość znaków poziomych powinna stanowić 50% szerokości standardowej linii obowiązujących znaków drogowych poziomych.  
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2.5. Znaki drogowe 
Fundamenty znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane, jako prefabrykaty betonowe lub z betonu 
wykonywanego „na mokro”. Klasa betonu C12/15. Beton zagłębić w gruncie na głębokości 60cm. 
 
Konstrukcja wsporcza (słupki) służy do montażu znaków drogowych.  
Wykonane z rury stalowej ocynkowanej o grubości 2mm i średnicy 60mm, w komplecie z zaślepką i kotwą do zabetonowania. 
 
Tarcze znaków w wymiarze - mini. 
 Znaki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm, podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie 
oblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. 
 
Wykaz znaków 
RODZAJ ILOŚĆ 
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A-1 3 
A-2 3 
A-5 3 
A 6b 1 
A-7 7 
A-8 2 
A-10 2 
A-11 2 
A-16 3 
A-29 2 
  
B-2 2 
B-20 2 
B-21 2 
B-22 1 
B-36 2 
  
C-2 1 
C-12 3 
C-13 3 
  
D-1 4 
D-2 1 
D-3 1 
D-6 15 
D-6a 2 
D-6b 4 
D-18 1 
  
G-3 2 
  
T6 2 
  
Razem  76 

2.6. Murki oporowe z prefabrykatów 
Zastosować prefabrykaty z betonu architektonicznego zbrojonego U kształtne o wysokości 80 cm szerokości 50cm.  
Zbrojenie według projektu konstrukcji. 
Lico wykonać na ścianie przedniej i co najmniej jednej podstawie. 
 
Aby zapewnić najwyższą jakość wykonania powierzchni murów, należy wziąć pod uwagę zaprojektowanie elementów murów jako 
prefabrykatów z betonu C50/60 (B60), zbrojone stalą B500SP. 
 

 Beton samozagęszczalny SCC  
 Klasa betonu C50/60 
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 Beton impregnować powierzchniowo - wg wytycznych producenta prefabrykatów (środek do impregnacji musi 
zabezpieczać beton przed szkodliwym oddziaływaniem warunków dla klasy ekspozycji XD3/XF4). 

 Krawędzie betonu obłe (promień max 3 mm)  
 Beton należy sezonować w stabilnych warunkach i jednakowej temperaturze przez pierwsze 7 dni od momentu produkcji  
 Ze względu na konieczność zachowania jednolitej kolorystyki, oraz ze względu na wielkość elementów, prefabrykaty nie 

mogą być montowane wcześniej niż 28 dni od daty produkcji  
 Wyprodukowane elementy muszą zostać poddane prawidłowej pielęgnacji w celu zachowania oczekiwanych parametrów 

elementów w stabilnej temperaturze  
 Zbrojenie elementów zgodnie z wymaganiami producenta w uzgodnieniu z dostawcą zamocowań. Zbrojenie elementów 

przewidywać musi obciążenia powstające na etapie transportu i montażu   
 Na etapie wykonywania projektu warsztatowego przewidzieć kotwy transportowe. Ich umiejscowienie musi być uzgodnione 

z Projektantem  
 Należy przedstawić do akceptacji system naprawczy elementów 
 Podnoszenie, transport, składowanie prefabrykatów powinno zapewniać niezmienność docelowego układu statycznego w 

jakich elementy będą pracowały. Z uwagi na powyższe należy stosować dodatkowe elementy zabezpieczające przed 
zarysowaniem, pęknięciem. 

 Haki transportowe (wraz z dodatkowym dozbrojeniem określonym przez producenta) dobrać w zależności od ciężaru 
prefabrykatu 

Sposób posadowienia prefabrykatów.  
- podsypka piaskowo - cementowa 3cm 
- beton podkładowy C8-10, 10cm 
- podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie - tłuczeń 16-63mm, 30cm 
 
Uwaga: 
Prefabrykaty należy ustawiać na ustabilizowanym warstwowo gruncie. 
 

 
Sposób kształtowania nasypów "górek". 

2.7. Piaskownica 
Krawędzie piaskownicy wykonać z prefabrykatów, takich jak w murkach oporowych. 
Poziom siedziska w poziomie chodnika. 
Wymagania produkcyjne i posadowienie prefabrykatów, tak jak w przypadku murów oporowych. 
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Siedzisko wykonać ze szczeblin z drewna egzotycznego, szerokość 50 cm, przykręcone do prefabrykatów na podkonstrukcji 
stalowej. Jako wypełnienie zastosować płukany piasek z atestem higienicznym Warstwa piasku ok. 50cm. 

Przekrój przez piaskownicę. 

2.8. Ogrodzenie. 
Zastosować systemowe ogrodzenie panelowe 3D o wysokości ok. 180cm. 
 
Słupki paneli, bram i furtki według rozwiązań systemowych producenta. 
Kolorystyka RAL do uzgodnienia, ale według standardów producenta, preferowany kolor ciemno szary. 
 
Panele ogrodzeniowe 
Panele typu 3D o szerokości 2500 mm i o wysokościach 1830 mm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Furtka 
Szerokość 100cm, h 1830mm 
Akcesoria: 
Zawiasy: regulowane, umożliwiające ruch skrzydła w promieniu 180°.  
Zamek: bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem  
i zabezpieczeniem przeciwpyłowym,  
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Brama  
Dwuskrzydłowa - szerokość 400cm, h-183cm,  
Akcesoria: 
Zawiasy: regulowane, umożliwiające ruch skrzydła w promieniu 180°, 
Bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem i zabezpieczeniem przeciwpyłowym. 
Rygiel ze stali nierdzewnej i zamontowany na skrzydle. 
Ogranicznik przyziemny z płytka uderzeniową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.9. Mała architektura 

2.9.1. Ławka bez oparcia na centralnej nodze  
L- 180cm, kolor RAL konstrukcji 9003 (biały) 
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,  
Siedzisko ze stalowych prętów  
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2.9.2. Ławka z oparciem na centralnej nodze  
L- 180cm, kolor RAL konstrukcji 9006 (szare aluminium), oparcie 9003 (biały),  
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,  
Siedzisko z desek z drewna egzotycznego, nieolejowanego. 
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2.9.3. Siedziska okrągłe. 
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo, mocowanie do fundamentów. 
Średnica - 130cm. 
kolor RAL konstrukcji 3020 (czerwony), siedzisko z HPL czarne, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.4. Kosz pojedynczy. 
kosz na śmieci z uchwytem na worek 60L, kotwiony do podłoża 
kolor RAL boczny pas 3020 (czerwony), kolor RAL obudowa 9006 (szare aluminium) 
konstrukcja: aluminiowa, lakierowana proszkowo, 
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2.9.5. Kosz do segregacji odpadów. 
kotwiony do podłoża 
kolor RAL obudowa 9006 (szare aluminium) 
konstrukcja: aluminiowa, lakierowana proszkowo, 
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2.9.6. Stojaki rowerowe. 
konstrukcja stalowa ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym RAL9006 (szare aluminium), osłony z gumy na bokach  
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2.9.7. Barierka U12a owalna  
Długość -2000 mm 
Wysokość od powierzchni gruntu - 1100 mm 
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2.9.8. Słupek U12c  
Z rury stalowej ocynkowanej Ø 120 mm, wysokości całkowitej 1200 mm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.9. Próg zwalniający 
Próg podrzutowy o długości 2,4 m, szerokość elementów 40cm, wysokość 5cm, wykonany PCV 
element wewnętrzny progu (czarny 2szt. i żółty 2 szt. układane naprzemiennie) 
zakończenie progu (2 szt. czarny i żółty) 
mocowanie kołkami rozporowymi do 
nawierzchni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W DZIELNICY WAWER W WARSZAWIE  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY STR. 31 
 

 
1 

 
MAKI STUDIO Michał Kaczmarczyk 

21-300 Radzyń Podlaski 
ul. Dąbrowskiego 20  
www.makistudio.pl 

 
 

3. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH I PRZYGOTOWANIE TERENU NASADZEŃ  

3.1. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
Ewentualne wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni według wskazań projektu gospodarowania zielenią istniejąca. 
Oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z właściwymi organami administracyjnymi. 
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane. Należy także wykonać cięcia pielęgnacyjne i sanitarne istniejącego drzewostanu, 
także według zaleceń projektu gospodarowania zielenią istniejącą. Cięcia koron drzew można wykonać także później w trakcie 
realizacji miasteczka. Ale najlepiej przed wykonaniem nawierzchni i przygotowaniem powierzchni nasadzeń. 
Ze względu na to, że grunt na terenie opracowania jest prawie w całości porośnięty gęstym zbiorowiskiem ziołorośli synantropijnych 
z dominującymi nawłocią, bylicą i wrotyczem, należy skosić i wywieźć zdrewniałe części nadziemne, które będą utrudniać prace 
realizacyjne i uprawę warstwy urodzajnej. Podczas sezonu wegetacyjnego należy systematycznie zwalczać odrastające rośliny. 

 
 
Zdjęcie wierzchnicy 
Wierzchnica powinna być zgarnięta z powierzchni w obrąbie projektowanych dróg i chodników, murków oraz piaskownicy i złożona 
w pryzmy i wykorzystana do późniejszego kształtowania terenu i plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu 
robót. Zakłada się wykorzystanie całości zdjętej wierzchnicy. Ewentualny nadmiar ziemi urodzajnej należy usunąć z terenu 
inwestycji. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania 
warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne 
zebranej ziemi roślinnej. 
 
Usuwanie kamieni i gruzu 
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne ze względu na 
bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. 
Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być 
dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie. 
 
Wyznaczanie konturów nasypów szerokoprzestrzennych. 
Wyznaczenie konturów nasypów może być dokonane przy pomocy szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych 
przekroju powinno być dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy 
nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików. 
W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót ziemnych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu konturów takiego 
nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania 
nasypu. 
Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być dokonane dla każdego pochylenia 
skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia skarpy. 
 
Wymagania dotyczące geometrii nasypów: 

 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do  5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania.  

 Odchylenia wyznaczenia spadków terenu nie powinno być większe niż  0,02%. 
 Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 

powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

3.2. Rzeźba terenu. 
Na przeważającej powierzchni, płaszczyznę terenu zaprojektowano jako płaską, nawiązującą do istniejących rzędnych terenowych. 
Jedynie w obrębie zieleńców wokół ronda, ukształtowanie zostało wzbogacone o niewielkie owalne wyniesienia o łagodnych 
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zboczach. Wysokość najwyższych nasypów nie powinna przekraczać 120cm. Od strony placu manewrowego nasypy "górek" 
opierają się o krawędź muru oporowego z prefabrykatów. 
Oprócz tego w sąsiedztwie piaskownicy zaprojektowano trójkątna płaszczyznę trawnika, którą także zabalowano murem oporowy. 
Teren naturalnie opada w tym sektorze w stronę skarpy rowu, dzięki temu uzyskano podwyższony poziomy trawnik i opadające 
wzdłuż jego boków chodniki. Wzdłuż południowej granicy należy wyprofilować podłużną nieckę odwadniającą, która odprowadzi 
powierzchniowo wody opadowe w stronę rowu melioracyjnego.  
Ogólnie przyjęto zasadę, aby nawierzchnie wykonać nieco ponad istniejącą powierzchnię terenu, aby można było je łatwiej 
odwadniać na powierzchnie zieleni.  

3.3. Wykonanie nasypów 
Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrzno suchym i niezamarznięty. 
Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać zanieczyszczeń i powinien być o wilgotności naturalnej, 
takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien być zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. 
Do kształtowania nasypów wykorzystać grunt z korytowania pozyskany z terenu inwestycji. 
W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy zastosować odpowiednio dobrany sposób 
zagęszczania. 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone 
równomiernie na całej szerokości. 
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu.  
Nie stosować gruntów spoistych. 
Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny być uwzględnione poprawki na osiadanie podłoża i 
korpusu nasypu oraz należy uwzględnić grubości wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, która będzie rozkładana, jako podłoże dla 
nasadzeń i wysiewów. 

 
Sposób postępowania z ziemią urodzajną. 
Do uzyskania wskazanych w projekcie miąższości warstw urodzajnej, należy wykorzystać zdjętą wcześniej wierzchnicę. Należy 
podjąć wszelkie kroki w kierunku poprawy właściwości gleby, na podstawie wytycznych uzyskanych z laboratorium analizującego 
próbki gleby stosując komposty lub ziemię liściową. 
Przed przystąpieniem do robót na terenie opracowania ustalić należy miejsce składowania, wierzchnicy – wolne od zanieczyszczeń, 
niezagrożone stagnowaniem wód opadowych lub gruntowych. Teren, z którego należy zebrać i spryzmować wierzchnicę do 
ustalenia w zależności od organizacji placu budowy.  
Wierzchnicę należy zebrać i ułożyć w pryzmach nie wyższych niż 1,5 m - 2m (aby nie powodować beztlenowego rozkładu substancji 
organicznych).  
W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania środkami chemicznymi, gruzem i 
innymi materiałami nieprzyjaznymi dla środowiska naturalnego. Nie należy zagęszczać gruntu w miejscach planowanych nasadzeń 
lub w miejscach gdzie obecnie rosną drzewa poprzez odpowiednią organizację ruchu na budowie.  
Nie dopuścić do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę 
gleby. Podczas sezonu wegetacyjnego należy systematycznie zwalczać pojawiające się chwasty.   

 
 
Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy: 
Należy regularnie czyścić grunt z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. 
Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny, jeśli został mechanicznie zagęszczony podczas prowadzenia robót 
budowlanych należy go spulchnić do warstw niezagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały 

 
Ochrona podglebia 
W trakcie wykonywania powyższych prac należy zabezpieczyć teren przed ruchem pieszym, kołowym, mogącym powodować 
zagęszczanie podglebia. Ewentualne wtórne zapewnienie przepuszczalności musi zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem prac 
związanych z rozkładaniem warstwy wierzchnicy. 
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Uprawa / zapewnienie przepuszczalności 
 Nadmiernie zagęszczone podglebie (istniejące lub uzupełniane) musi zostać rozluźnione do głębokości do jakiej zostało 

zagęszczone.  
 Prace przeprowadzać w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu.  
 Należy usunąć z rozluźnianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o śr. większej niż 50 mm. 
 Po przeprowadzeniu uzupełniania i rozluźniania podglebia należy upewnić się, że zapewnia ono swobodny odpływ wody w 

głąb profilu glebowego.  
 W przypadku stwierdzenia braku odpływu wody należy poinformować Inspektora Nadzoru oraz założyć system drenarski 

lub inne rozwiązania wskazane przez Inspektora Nadzoru.  
 Wszystkie obszary muszą być prawidłowo przygotowane przed rozpoczęciem prac związanych z rozkładaniem warstwy 

wierzchnicy.  

Rozkładanie warstw wierzchnicy  
Rozłożenie projektowanej warstwy wierzchnicy wykonać po zakończeniu wszelkich prac związanych z uzbrojeniem terenu, 
ukształtowaniem rzeźby terenu, budową nawierzchni. Teren wyprofilować według rzędnych projektowanych. Rzeczywisty zasięg 
rozkładania wierzchnicy należy zweryfikować w zależności od układu projektowanych rzędnych. 
Zachować poziom warstwy urodzajnej (zakładając jej osiadanie) 5cm poniżej poziomu krawężników lub obrzeży. 
Należy przeprowadzić analizę chemiczną, potwierdzającą przydatność wierzchnicy dla zaprojektowanych nasadzeń i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru.  
Podczas prowadzenia prac nie należy dopuścić do nadmiernego zagęszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego, ani 
przemieszania profilu glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby. Wykonawca powinien usunąć z gleby wszystkie 
kamienie większe niż 50 mm i 80% kamieni mniejszych niż 50mm, niepożądane materiały, w tym grudy ziemi większe niż 50mm 
oraz inne odpady.  
Wykonawca zieleni zobowiązany jest do ścisłej koordynacji z pozostałymi wykonawcami. Wszelkie czynności muszą być wykonane 
pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonującej nasadzenia. Jest to niezbędne do prawidłowej oceny warunków, w jakich zostanie 
posadzony materiał roślinny.  
Przed przystąpieniem do rozkładania warstw wierzchnicy należy się upewnić, że grunt jest wystarczająco przepuszczalny.  
 
Warstwa wierzchnicy pod krzewy i rośliny okrywowe 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod uprawę krzewów należy uzupełnić warstwą wierzchnicy miąższości 50cm. 
Jeżeli nie została zdjęta wierzchnica np. w miejscach występowa drzew istniejących, dosypywać odpowiednią warstwę w zależności 
od projektowanego ukształtowania terenu, spulchniając uprzednio grunt i usuwając zanieczyszczenia. 
 
Warstwy wierzchnicy pod trawniki z siewu i łąki kwietne. 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod trawniki z siewu należy uzupełnić warstwą wierzchnicy miąższości 20cm. 
Przy czym podłoże dla łąk kwietnych nie może być zbyt żyzne. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być ok. 5 cm poniżej 
sąsiadujących krawężników. Jeżeli nie została zdjęta wierzchnica, dosypywać odpowiednią warstwę w zależności od 
projektowanego ukształtowania terenu usunąwszy uprzednio istniejącą roślinność i inne zanieczyszczenia. 
 
W przypadku powierzchni nasadzeń i wysiewu, warstwa żyznej ziemi powinna spełniać kryteria: 

 równość powierzchni: maks. odchylenie 30mm na poziomicy o długości 3m; 
 kamienie: nie mogą występować kamienie o średnicy >50mm. 

Próbki gleby 
Dla gleby stosowanej jako wierzchnica (pochodzącej z terenu inwestycji lub dostarczanej) niezbędne jest przeprowadzenie analiz. 
Analiza powinna zostać przeprowadzona w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiającego. Koszty analiz ponosi Wykonawca. 
Próbkę należy pobrać zgodnie z wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy muszą obejmować każdą partię dostarczanej gleby.  
Zakres analiz: 

 Wartość pH i wymagania wapnowania 
 Przewodność elektryczna 
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 Dostępność fosforu, dostępność potasu, dostępność magnezu i pierwiastków śladowych 
 Struktura gleby;  
 Zawartość substancji organicznych i azotu; 
 Skład granulometryczny w poszczególnych warstwach podłoża.  

Należy podjąć wszelkie kroki w kierunku poprawy właściwości gleby, zawartych w wytycznych uzyskanych z laboratorium 
analizującego próbki gleby. 

 
Prace przeprowadzane w pobliżu zachowanych drzew i krzewów  
Zabrania się przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrębie koron drzew 
należy przeprowadzać uprawę ręczną gleby. Zabieg należy przeprowadzać z należytą starannością w celu uniknięcia uszkodzenia 
istniejącego systemu korzeniowego i w sposób niewpływający na zmianę poziomu gruntu.  

 
Zanieczyszczenie 
Nie używać gleby lub innego zastanego/dowiezionego podłoża zanieczyszczonego podglebiem, śmieciami, materiałami 
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla życia roślinnego substancjami. Wszelką zanieczyszczoną ziemię należy składować 
zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru 
CHWASTY 
Każde podglebie i gleba w pryzmach bądź rozprowadzona powinny być wolne od chwastów przed uprawą.  
 

4. ZABEZPIECZENIE ROŚLINNOŚCI ADAPTOWANEJ 
Należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzew adaptowanych, także tych znajdujących się na 
skwerze poza terenem zagospodarowania, tak aby prace związane z realizacją projektowanych obiektów nie wpływały negatywnie 
na ich stan zdrowotny. Nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej drzew, w tym celu należy 
zminimalizować możliwość poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys korony. Należy 
wykluczyć, za pomocą odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, możliwość operowania w zasięgu koron 
sprzętu budowlanego mogącego doprowadzić do uszkadzania korony. Nie można składować materiałów budowlanych mogących 
zmienić chemizm gleby (cement, cegły) w obrębie strefy korzeniowej. W przypadku uszkodzenia drzewa należy niezwłocznie 
powiadomić Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora oraz podjąć natychmiastowe środki zaradcze ustalone wspólnie na 
przykład aktywne ekrany korzeniowe i.t.p. wraz z ich bieżącą pielęgnacją. 
Podjęcie środków zaradczych przez Wykonawcę ustalonych przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za powstanie ewentualnych trwałych uszkodzeń mających wpływ na zdrowotność i statykę drzew. 
Wszelkie czynności związane z robotami budowlanymi powinny być wykonywane z należytą ostrożnością w sposób 
uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie drzew. W zasięgu koron drzew i w odległości 1,5m na zewnątrz od obrysu korony 
wszelkie czynności związane z robotami budowlanymi powinny być wykonywane ręcznie jak również nie powinny być wykonywane 
prace składowe, drogi dojazdowe, poruszać się sprzęt mechaniczny lub w znacznym stopniu zmieniany poziom gruntu. W przypadku 
robót instalacyjnych lub robót ziemnych wymagających prac w obrębie systemu korzeniowego drzew, wykopy powinny być 
wykonywane ręcznie, a także w miarę możliwości poza okresem letnim. Obszar wykonywania prac budowlanych ręcznie, powinien 
być na bieżąco weryfikowany na terenie budowy podczas trwania robót w zależności od miejscowych warunków. Wszystkie prace 
ziemne wymagające zagęszczania zarówno podglebia jak i górnych warstw gruntu powinny być wykonywane podczas suchej 
pogody na suchym gruncie. Miejsca, w których grunt został ubity podczas trwania robót budowlanych powinny zostać przywrócone 
do stanu sprzed robót niezwłocznie po ich ukończeniu. W przypadku odkrycia korzeni drzew podczas trwania robót budowlanych, 
powinny one zostać przykryte w jak najszybszym czasie. W innym przypadku korzenie należy okryć wilgotna jutą lub luźną wilgotną 
ziemią. Nie należy pozostawiać odkrytych korzeni na noc. W miarę możliwości korzenie drzew nie powinny być wstrząsane, 
wyszarpywane czy naruszane w inny sposób. Jeśli są one wrośnięte w usuwany element zagospodarowania, należy odciąć je 
ostrym narzędziem. 
 
Adaptowanym drzewom należy oszalować szczelnie pnie za pomocą desek o dł. min. 250 cm (Rys. nr 1). Deski te muszą być 
zdystansowane od pni za pomocą np. elastycznych rur drenarskich, lub rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni należy 
zwrócić uwagę, aby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia a dolna część deski miała oparcie w podłożu. Deska nie 
może opierać się na nabiegach korzeniowych. Opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 40-60 cm od 
siebie, a więc minimum 3 na pniu. 



 
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W DZIELNICY WAWER W WARSZAWIE  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY STR. 35 
 

 
1 

 
MAKI STUDIO Michał Kaczmarczyk 

21-300 Radzyń Podlaski 
ul. Dąbrowskiego 20  
www.makistudio.pl 

 
 

 
 

5. NASADZENIA 
Projekt nasadzeń musi zostać bezwzględnie przedstawiony do zaopiniowania autorowi koncepcji zagospodarowania miasteczka 
ruchu. 
Pod żadnym pozorem nie stosować odmian o barwnych liściach (nie dotyczy przebarwień jesiennych) oraz kolumnowych i  kulistych 
koronach. 
 

5.1. Materiał roślinny 

5.1.1. Drzewa  
Należy projektować drzewa o minimalnych rozmiarach:  
Drzewa pienne 4xv. 20-25.  
3 krotnie przesadzane, o obwodzie pnia na wysokości 100cm 20-25cm, korona na wysokości 250cm, o wysokości od nasady pnia 
400-500cm, szerokość korony 100-150cm 
Materiał kopany z bryłą korzeniową, balotowany. 
 
Drzewa o formach wielopniowych 4xv. 400-500. 
4 krotnie przesadzane, o wysokości od nasady pnia 400-500cm 
Materiał kopany z bryłą korzeniową, balotowany. 
 
Drzewa o formach naturalnych 4xv. 250-300. 
4 krotnie przesadzane, o wysokości od nasady pnia 250-300cm 
Materiał kopany z bryłą korzeniową, balotowany. 
 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce poprzez wyprowadzenie do określonej 
wysokości pnia i prawidłowo uformowaną koroną. 
Forma naturalna, - forma drzewa ugałęziona od nasady pnia, zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźne 
wykształconym nieprzycinanym i niepodkrzesywanym przewodnikiem lub w przypadku form wielopniowych, przewodnikami. 
 
Proponowane gatunki. 
 
Acer campestre, Acer platanoides 'Emerald Queen', Acer platanoides 'Farlake's Green', - formy pienne 
Acer circinatum, Acer ginnala, - formy naturalne. 
Amelanchier arborea, - formy pienne,  
Crataegus coccinea, Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet', Crataegus prunifolia, - formy pienne I naturalne 
Gleditsia triacanthos 'Skyline',, forma pinna lub wielopniowa 
Malus floribunda, Malus sp. odmiany jabłoni ozdobnych np. 'Brandy Magic', 'David', 'Everest', 'Professor Sprenger', 'Van Esseltn', 
formy pienne i naturalne 
Pyrus calleriana, forma pienna 
Prunus 'Accolade', Prunus avium 'Plena', Prunus sargentii, Prunus subhirtella 'Autumnalis', - formy pienne I naturalne 
Sorbus aria 'Lutescens', Sorbus aria 'Magnifica', - formy pienne 
Sorbus aucuparia, - formy pienne I wielopniowe, 
Sorbus 'Dodong', - formy pienne I wielopniowe, 
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5.1.2. Elementy dodatkowe, które należy uwzględnić projektując nasadzenia drzew. 
Dla drzew sadzonych w gruncie zaprojektować stabilizowanie za pomocą palików drewnianych - drzewa pienne lub odciągów  
- drzewa o pokroju naturalnym. 
Zastosować także zestaw nawadniająco-napowietrzający z HDPE rozkładany wokół bryły korzeniowej., składający się wlewu z 
kratką (łapaczem liści), trójnika łączącego oraz rur zejściowej i perforowanej Ø 60.  
 

5.1.3. Krzewy wysokie. 
Pasma graniczne, wysłaniające granice i tworzące wnętrza. 
Należy projektować nasadzenia krzewów o zagęszczeniu 0,3 szt./m2, czyli w taki sposób, aby mogły się swobodnie rozrosnąć i w 
sposób naturalny zrosły się w zwarte grupy. Należy przyjąć zasadę mniej krzewów, ale o większych rozmiarach początkowych. Nie 
dopuszcza się projektowania nasadzeń gatunków uzyskujących duże rozmiary w zbyt dużym zagęszczeniu, czyli kilka sztuk/m2., 
ponieważ koncepcja, nie przewiduje nasadzeń żywopłotowych.  
Stosować materiał roślinny optymalnie kopany 3xv. (trzy  razy przesadzany) lub minimum w pojemnikach C7,5L 
 
Proponowane gatunki. 
 
Amelanchier lamarckii, Amelanchier laevis 
Caragana arborescens. 
Cornus alba 'Sibirica', Cornus stolonifera 'Flaviramea', 
Cotoneaster divaricatus, Cotoneraster dielsianus,  
Hippophaë rhamnoides, 
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' 
Lonicera involuctarta ledebourii, Lonicera maackii, Lonicera tatarica 
Philadelphus coronarius, Philadelphus hybrida 'Virginal'' 
Physocarpus opulifolius 
Rosa 'Aicha'. Rosa 'Frühlingsgold', Rosa 'Frühlingsmorgen', Rosa 'Nevada', Rosa gallica 'Splendens', Rosa glauca 'Nova' lub inne 
podobne w typie naturalym 
Sambucus nigra, Sambucys racemosa, 
Spiraea billiardii 'Triumphans', Spiraea nipponica 'Snowmound', Spiraea salicifoia 'Alba', Spiraea vanhouttei 
Syringa chinensis, Syringa vulgaris,  
Viburnum lantana 
 

5.1.4. Krzewy niskie i średnie.. 
Grupy projektowane stosowane, jako niższe przed grupami krzewów wysokimi, dla podkreślenia piętrowości kompozycji, widoków, 
wejść itp. oraz jako pasma wzdłuż ścieżek, i chodników.  
Należy projektować nasadzenia krzewów o zagęszczeniu 3-5szt./m2.  
Stosować materiał w pojemnikach, C2, C3 - wysokość 30-40cm, 40-60cm. 
 
Proponowane gatunki. 
 
Berberis thunbergii 'Green Carpet' 
Cotoneaster horizonatlis 
Diervilla splendens, 
Mahonia aquifolium 'Apollo',  
Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 
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Rugosa rugosa 'Dagmar Hastrup', Rosa rugosa 'Dwarf Pavement' Rosa rugosa 'Kórnik', Rosa rugosa 'Red Dagmar', Rosa 'Short 
Track', Rosa 'Roland Garros', lub inne podobne  
Spiraea betulifolia 'Tor', Spiraea cinerea 'Grefsheim', Spiraea japonica 'Albiflora'' 
Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry', Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge', 
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' 
 

5.1.5. Rośliny okrywowe, byliny. 
Zawarte kobierce roślinności lub rabaty bylinowe pokrywające frontowe fragmenty zieleńców oraz runo w zacienieniu pod koronami 
drzew istniejących. 
Należy projektować nasadzenia zagęszczeniu 7szt./m2.  
Stosować materiał w pojemnikach, p9 oraz C1,5, C3 w przypadku bylin większych takich jak paprocie, trawy, Hosta, Hemerocallis. 
 
Proponowane gatunki. 
 
Gatunki okrywowe w zależności od wystawy słonecznej 
Cerastium tomentosum 
Euonymus fortunei 'Coloratus', Euonymus fortunei var. radicans 
Galeobdolon luteum 
Geranium cantabrigiense 'Biokovo', Geranium macrorrhizum 'Spessart' 
Hedera helix 
Saponaria officinalis 
Waldsteinia geoides 
Vinca minor 
Viola odorata, Viola labradorica, Viola papilionacea 
 
Gatunki uzupełniajace w zależności od wystawy słonecznej 
Aruncus dioicus 
Athyrium filix femina 
Dryopteris affinis 
Dryopteris filix-mas 
Heliopsis helianthoides 
Hemerocallis, gatunki i odmiany o wyglądzie naturalnym, H. citrina, H. flava, H. fulva, H. 'Cara Mia', H. 'Corky' 
Hosta elata, Hosta fortunei 'Hyacinthina', Hosta lancifolia, Hosta plantaginea, Hosta ventricosa, 
Patasites hybrida (skarpa rowu)  
 
Gatunki traw  
Achnatherum calamagrostis 
Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis brachytricha, Calamagrostis epigejos 
Deschampsia cespitosa,  
Pennisetum alopecuroides 'Casian', 'Hameln', 'Ladu U', 'Little Bunny'' 
Sesleria autumnalis, Sesleria heufleriana 
 
Skarpa rowu melioracyjnego 
Miscanthus odmiany o wysokościach do 180cm z szerokim liściem  
Spartina pectinata 
Spodiopogon sibiricus 
Panicum clandestinum, Panicum virgatum  
Phalaris arundinacea 

5.1.6. Łąki kwietne,  
Zastosować mieszankę nasion przeznaczone są do zakładania łąk kwietnych na glebach suchych, w ilości 5 g nasion / m2. 
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Skład gatunkowy mieszanki. 
 
Achillea millefolium  
Agrimonia eupatorium  
Anthemis tinctoria  
Betonica officinalis  
Centaurea jacea  
Cichorium intybus  
Centaurea scabiosa  
Daucus carota  
Echium vulgare  
Leontodon hispidus 
Leucanthemum vulgare, 
Lotus corniculatus 
Knautia arnvensis  
Malva sylvestris  
Oenothera sp. 
Salvia verticillata 
Saponaria officinalis 
Succisa pratensis, 
Verbascum nigrum  
Verbascum thapsiforme 
Vicia cracca  
Vicia grandiflora  
 

5.1.7. Trawniki 
Zastosować mieszankę nasion o składzie gatunkowym odpornym na wzmożone użytkowanie. 
Wysiewać 35-50g nasion/m2. 
 
- Poa pratensis – 10% 
- Lolium perenne – 50% 
- Festuca rubra – 30% 
- Festuca ovina – 10% 
 

5.1.8. Wykończenie powierzchni nasadzeń. 
Należy oznaczyć w projekcie miejsca korowania powierzchni nasadzeń. Korowane powinno dotyczyć tylko powierzchni nasadzeń 
krzewów oraz jednogatunkowych nasadzeń niektórych roślin okrywowych np. takich jak Euonymus fortunei, Geranium sp., Hedera 
helix, Vinca minor oraz kępiastych traw ozdobnych.  
Nie korować powierzchni rabat bylinowych oraz powierzchni wysiewu łąk kwietnych, ponieważ utrudni to ich rozrost oraz wysiewanie 
się roślin. 
Do korowania używać kory rozdrobnionej i przekompostowanej, grubość warstwy 5cm. 
 

5.1.9. Pielęgnacja 
Należy zawrzeć w projekcie wykonawczym szczegółowy opis zabiegów pielęgnacyjnych szaty roślinnej, dla każdej z grup roślin 
osobno. 
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5.1.10. Nawodnienie nasadzeń. 
W tym celu należy przewidzieć przyłącze wodociągowe oraz rozmieścić w na terenie punktów czerpalne przeznaczone do 
nawadniania roślin.  
Parametry punktów czerpalnych: wydatek minimum Q =  4,5 m3/ h, ciśnienie P = 4,5 bar. 
Dodatkowo do podlewania drzew należy zastosować worki do kroplowego podlewania drzew. 
Do ustalenia z Zamawiającym pozostaje sposób podlewania nasadzeń, tzn. budowa systemu nawadniania, czy podlewanie ręczne. 
Lub ewentualnie łączenie tych sposobów, polegające na wykonaniu projektu nawadniania automatycznego, przynajmniej dla 
powierzchni nasadzeń roślin okrywowych i bylin. 
 
 

6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 
Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015.2164 z póżn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego ( Dz. U. 2012.462z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2013.1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.2004.130.1389) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881z późn. zm) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009. 178.1380 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013.21 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002.166.1360 z późn. zm) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U.2014.1278). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
2002.108.953 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2014.817) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. 2007.143.1002 z późn. zm) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015.2117) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109. 719) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169. 1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
2015.139) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015.1651). 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199). 
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014.1789). 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520). 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić, przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 
U. 2014.1800) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995. 
25.133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 
2015.376) 
 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi 
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami 
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