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OPIS TECHNICZNY
1
1.1

Informacje wstępne
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany w ramach zamówienia na adaptację projektu poidełka dla Warszawy w
zakresie przystosowania poidełka do montażu na przyłączu wodociągowym.
Umowa nr ZPP7/2018/MZY/1 zawarta w Warszawie w dniu 30.01.2018 r.
1.2

PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy adaptacji został opracowany na podstawie:
- Projektu Wykonawczego opracowanego w ramach zamówienia na projekt poidełka dla Warszawy na
podstawie umowy nr 7/2017/MZY zawartej w Warszawie w dniu 24.07.2017r.
- Wytycznych Inwestora oraz uzgodnień powziętych na spotkaniu z przedstawicielem Inwestora i
projektantem instalacji hydraulicznej.
1.3

INWESTOR

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w imieniu,
którego działa Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, z siedzibą ul. Hoża 13A , 00-528 Warszawa,
reprezentowany przez:
Marka Piwowarskiego – Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, działającego na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy Nr 4736/2016 z dnia 10.10.2016 r.
1.4

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Adaptacja Projektu Wykonawczego poidełka jako elementu
powtarzalnego w zakresie przystosowania poidełka do montażu na przyłączu wodociągowym.
1.5

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Adaptacja projektu ma na celu opracowanie rozwiązania pozwalającego na instalację standardowych
kolumn poidełek wykonanych według projektu poidełka jako elementu powtarzalnego na przyłączu
wodociągowym.
Zakres opracowania adaptacji obejmuje projekt elementów dodatkowych niezbędnych do wykonania
fundamentu poidełka, na którym możliwa będzie instalacja standardowej kolumny, opcjonalnie
wyposażonej w misę dla zwierząt, oraz podłączenie instalacji poidełka do przyłącza.
Z zakresu opracowania wyłączony jest projekt samego przyłącza.
Opracowanie zostało sporządzone jako dokumentacja wykonawcza, która uzupełniona o szczegółową
Specyfikację Techniczną pozwoli na prawidłowe wykonanie poidełka jako elementu powtarzalnego
przystosowanego do instalacji na przyłączu wodociągowym.
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2

Założenia do projektu i przyjęte rozwiązania projektowe

Założeniem do adaptacji projektu poidełka montowanego na skrzynkach hydrantowych jest
zaprojektowanie rozwiązania pozwalającego na instalację standardowej kolumny poidełka z
opcjonalną misą dla zwierząt na dedykowanym fundamencie i podłączenie do przyłącza
wodociągowego.
Przyjęto, że optymalnym rozwiązaniem wykonania fundamentu będzie wykorzystanie typowego
fundamentu prefabrykowanego pod słup, z którym będzie trwale połączona żeliwna płyta mocowania
stanowiąca jednocześnie element nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu poidełka.
W płycie mocowania wykonany jest otwór umożliwiający instalację standardowej komuny poidełka z
opcjonalną misą dla zwierząt. W przypadku kiedy misa dla zwierząt nie jest montowana, w miejsce
misy należy zastosować pierścień dystansowy.
Na widocznej powierzchni płyty wykonany jest wzór geometryczny będący wzorniczym dopełnieniem
projektu, charakterystycznym znakiem graficznym. Wzór zawiera m.in. „trybik” - symbol budżetu
partycypacyjnego.
Elementem uzupełniającym jest osłona zimowa mocowania, która zabezpiecza otwór montażowy w
okresie kiedy poidełko jest zdemontowane.

3
3.1

Rozwiązania konstrukcyjne
FUNDAMENT

Ze względu na wymagania geometryczne mocowania proponuje się wykorzystanie fundamentu
prefabrykowanego np. ROSA B-60 wykonanego z betonu C25/30 lub produkt równoważny.
W przypadku wykorzystania innego fundamentu przez Wykonawcę, Wykonawca we własnym zakresie
odpowiedzialny jest za odpowiednie dostosowanie płyty mocowania i sposobu jej połączenia z
fundamentem.
Fundament przedstawiono na rysunku W.P.01.0 i W.P.01.1.
3.2

PŁYTA MOCOWANIA

Płytę mocowania zaprojektowano jako odlew z żeliwa szarego.
Na górnej powierzchni płyty wykonany jest wzór geometryczny i symbol budżetu partycypacyjnego.
Trójwymiarowy wzór poza funkcją estetyczną pełni też funkcję antypoślizgową.
W centralnej części płyta jest pogrubiona do 110mm, aby możliwe było wykonanie otworu mocowania
kolumny poidełka.
Żeliwo szare jest odporne na warunki atmosferyczne, nie jest konieczne wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Wybór materiału i jego sposobu wykończenia należy zatwierdzić z projektantem i Zamawiającym na
podstawie próbek materiału.
Płytę mocowania przedstawiono na rysunku W.P.02.0
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3.3

POŁĄCZENIE PŁYTY MOCOWANIA Z FUNDAMENTEM

Żeliwną płytę mocowania należy połączyć z fundamentem za pomocą żywicy epoksydowej, na przykład
Sikadur 31 lub równoważnej, która wykazuje dobrą przyczepność zarówno do betonu jak i stali.
Fundament należy uprzednio przygotować do wykonania połączenia przez usunięcie emulsji asfaltowej
z powierzchni betonu w obszarze połączenia. Zaleca się piaskowanie tej części fundamentu.
Płyta żeliwna musi być oczyszczona i odtłuszczona. Oba elementy muszą być suche i wolne od pyłów.
Zakłada się wykonanie połączenia płyty z fundamentem in-situ po zasypaniu fundamentu i
zagęszczeniu gruntu wokół niego. Dzięki temu możliwe będzie skompensowanie ewentualnego nie
pionowego ustawienia fundamentu.
3.4

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY

Pierścień dystansowy zaprojektowano jako element wykonany ze stali nierdzewnej.
Pierścień jest montowany w przypadku opcji poidełka bez misy dla zwierząt w miejsce tej misy, czyli
pomiędzy płytą mocowania, a nakrętką dociskową kolumny poidełka.
Stal nierdzewna jest odporna na warunki atmosferyczne, nie jest konieczne wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Pierścień dystansowy przedstawiono na rysunku W.P.03.0
3.5

OSŁONA ZIMOWA MOCOWANIA

Element osłony otworu mocowania kolumny poidełka ma za zadanie zabezpieczyć otwór gwintowany
w płycie mocowania w okresie kiedy poidełko jest zdemontowane.
Osłona wykonana jest z żeliwa szarego. Wykończenie powierzchni takie samo jak płyty mocowania.
Żeliwo szare jest odporne na warunki atmosferyczne, nie jest konieczne wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Wybór materiału i jego sposobu wykończenia należy zatwierdzić z projektantem i Zamawiającym na
podstawie próbek materiału.
Płytę mocowania przedstawiono na rysunku W.P.03.0

4

Poidełko w terenie o istniejącej nawierzchni utwardzonej (odtworzenie nawierzchni)

Przy wyborze lokalizacji poidełek należy wybierać miejsca poza trasą głównych ciągów pieszych (poza
strefą zasadniczą chodnika), w przestrzeni wolnej od przeszkód oraz zapewnić dostęp i wolną
przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób poruszających się na wózkach
należy zapewnić pole manewru 150x150 cm przed i z boku poidełka zapewniające możliwość obrotu i
wyjazdu oraz wolną przestrzeń minimum 90x140 cm zapewniające możliwość podjazdu i użytkowanie
poidełka z boku. Wskazane jest lokalizowanie poidełek w bliskiej odległości od głównych miejsc,
skupisk ludzkich, skwerów publicznych, deptaków, w miejscach objętych monitoringiem.

Lis Meldner Design Studio / www.paulinalis.pl / mail@paulinalis.pl / +48 501 238 205

Data wydania
2018-02-20

WARSZAWSKIE POIDEŁKA - adaptacja projektu w zakresie przystosowania poidełka
do montażu na przyłączu wodociągowym - PROJEKT WYKONAWCZY – OPIS TECHNICZNY

Szczegółowe wymagania związane z wykonaniem i odbiorem prac związanych z instalacją poidełka w
terenie o istniejącej nawierzchni utwardzonej opisano w Specyfikacji Technicznej stanowiącej
uzupełnienie niniejszej dokumentacji projektowej.
Na rysunku W.P.04.0 i W.P.04.1 przedstawiono rozwiązanie zakładające odtworzenie nawierzchni w
bezpośrednim otoczeniu poidełka montowanego na przyłączu dla nawierzchni utwardzonych na
przykładzie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej, charakterystycznej dla pasa strefy pozostałej
ciągów pieszych w centralnej części Warszawy.
Wybór rodzaju i kolorystyki nawierzchni należy dopasować do nawierzchni istniejącej i uzgodnić z
projektantem.

5

Rozwiązanie nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu poidełka instalowanego w terenie
zielonym (wykonanie nowej nawierzchni)

W przypadku lokalizacji poidełka w terenie zielonym, w nawierzchni nieutwardzonej, proponuje się
rozwiązanie z zastosowaniem systemowym wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej.
Nawierzchnia umożliwia naturalne wsiąkanie wody w grunt, eliminując efekt gromadzenia się wody na
powierzchni. Projektowane warstwy nawierzchni: 3 cm warstwa wierzchnia kruszywa mineralnego
0/8mm, 5cm warstwa podbudowy z kruszywa 0/16mm, 15 cm warstwa podkładowa z kruszywa
0/31,5mm na gruncie, należy dopasować do wybranego systemu.
Wybór kolorystyki nawierzchni należy dopasować do nawierzchni istniejącej i uzgodnić z projektantem.
Nawierzchnia powinna być wykonana na bazie naturalnych składników, wodoprzepuszczalna,
mrozoodporna, odporna na ciężar i ścieranie, bezpieczna i neutralna dla środowiska, nie brudząca,
łatwa w układaniu i pielęgnacji.
Przy wykonywaniu nawierzchni należy zapewnić odpowiednią przestrzeń manewrową dla osób
poruszających się na wózku jak opisano w punkcie 4.
Szczegółowe wymagania związane z wykonaniem i odbiorem prac związanych z instalacją poidełka w
terenie o istniejącej nawierzchni utwardzonej opisano w Specyfikacji Technicznej stanowiącej
uzupełnienie niniejszej dokumentacji projektowej.
Schemat rozwiązania wraz z pokazaniem proponowanych projektowanych warstw nawierzchni
pokazano na rys. W.P.05.0 i W.P.05.1. Na podstawie tego schematu należy opracować Projekt
Zagospodarowania Terenu dostosowany do danej lokalizacji i wybranego systemu rozwiązania
nawierzchni.
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Przedmiar

A

B

C

D

E

Przedmiar elementów i robót związanych z wykonaniem fundamentu poidełka - dla 1 szt. poidełka
L.p.

Kod / Element

Opis

Ilość / j.m.

Materiały
1

M.01.00
Fundament
prefabrykowany

Fundament prefabrykowany słupa. Element
handlowy. Proponowany ROSA B-60 lub
równoważny.

1 szt.

2

M.02.00
Płyta mocowania

Żeliwna płyta mocowania

1 szt.

3

M.03.00
Osłona zimowa
mocowania

Żeliwna osłona otworu mocowania kolumny
poidełka

1 szt.

4

M.04.00
Element dystansowy

Pierścień ze stali nierdzewnej 155,5x179x5

1 szt.

5

M.05.00
Żywica epoksydowa

Żywica epoksydowa do wykonania połączenia płyty
mocowania z fundamentem

0,5 kg

6

M.06.00
Wypełnienie
fundamentu

Wypełnienie fundamentu warstwą kruszywa
mineralnego 0/16mm

7

M.07.00

Podsypka piaskowa stabilizowana cementem pod
płytą mocowania poidełka, gr. min. 8cm

ok. 0,025m3

0,02 m3

Roboty
R.01.00

Ustawienie fundamentu i wykonania połączenia
płyty z fundamentem

9

R.02.00

Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej
cementem pod płytą mocowania poidełka,
gr. min. 8 cm

10

R.03.00

Roboty ziemne

8

1 komplet

1 szt.
w zakresie robót
związanych z wykonaniem
przyłącza
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A

B

C
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D

E

Przedmiar materiałów i robót niezbędnych do wykonania nowej nawierzchni w terenie nieutwardzonym
Lp.

Kod/Element

Opis

Ilość/j.m.

Materiały
11

M.08.00
Podspółka

Podspółka, warstwa podkładowa gr. 10 cm

12

M.09.00
Warstwa kruszywa
podkładowa

Kruszywo (0/31,5mm), warstwa podkładowa gr. 15
cm

13

M.10.00
Nawierzchnia
mineralna

Nawierzchnia z kruszyw naturalnych. Warstwa
wierzchnia 3 cm kruszywo 0/8mm, warstwa
podbudowy gr 5 cm kruszywo 0/16mm. Kolorystyka
wierzchniej warstwy dostosowana do danej lokalizacji

14

M.11.00
Obrzeże

Obrzeże metalowe lub betonowe z ławą

15

R.04.00
Przygotowanie
podłoża

Korytowanie

16

R.05.00
Ułożenie warstwy
podspółki

Podspółka, warstwa podkładowa gr. 10 cm

17

R.06.00
Ułożenie warstwy
podkładowej
kruszywa

Kruszywo (0/31,5mm), warstwa podkładowa gr. 15
cm

18

R.07.00
Ułożenie nawierzchni
mineralnej

Nawierzchnia z kruszyw naturalnych. Warstwa
wierzchnia 3 cm kruszywo 0/8mm, warstwa
podbudowy gr 5 cm kruszywo 0/16mm. Kolorystyka
wierzchniej warstwy dostosowana do danej lokalizacji

19

R.08.00
Ułożenie obrzeża

Obrzeże metalowe lub betonowe z ławą

Odpowiednio
do lokalizacji,
w zależności
do ilości m2.

Roboty

Odpowiednio
do lokalizacji,
w zależności
do ilości m2.
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D

Przedmiar materiałów i robót niezbędnych do odtworzenia nawierzchni w terenie utwardzonym
na przykładzie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej
Lp.

Kod/Element

Opis

Ilość/j.m.

Materiały
20

M.08.00
Podspółka

Pospółka, gr. 10 cm

21

M.09.00
Warstwa kruszywa
podkładowa

Mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5, gr. 15 cm

22

M.12.00
Podsypka
cementowo-piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-4 cm

23

M.13.00
Kostka kamienna

Kostka granitowa nieregularna 8/10 lub 6/8

24

R.04.00
Przygotowanie
podłoża

Korytowanie

25

R.05.00
Ułożenie warstwy
podspółki

Podspółka, warstwa podkładowa gr. 10 cm

26

R.06.00
Ułożenie warstwy
podkładowej
kruszywa

Kruszywo (0/31,5mm), warstwa podkładowa gr. 15
cm

27

R.09.00
Ułożenie podsypki
cementowopiaskowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-4 cm

28

R.10.00
Ułożenie nawierzchni
z kostki kamiennej

Kostka granitowa nieregularna 8/10 lub 6/8

Odpowiednio
do lokalizacji,
w zależności
do ilości m2.

Roboty

Odpowiednio
do lokalizacji,
w zależności
do ilości m2.
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7

Dokumenty odniesienia

Elementy poidełka, które będą miały kontakt z wodą pitną musza posiadać atest higieniczny wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.
Do wykonania nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu poidełka należy stosować materiały nowe
spełniające wymagania odpowiednich norm dla nawierzchni mineralnych i Zarządzenia nr 1539/2016
Prezydenta m. st. Warszawy przeznaczone do stosowania w obszarach ruchu pieszego.
[1.] Normy PN-EN 206 - C25/30
[2.] Normy PN-EN 1342
[3.] Normy PN-EN 197-1
[4.] Normy PN-EN 1008
[5.] Normy PN-EN 197-1
[6.] Normy PN-EN 1 717:2003. Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez
przepływ zwrotny.
[7.] Normy PN-EN 816:2000. Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN10
[8.] Normy PN-EN 13959:2005 (U): Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody o średnicach DN 6
do DN 250 - Rodzina E, typ A, B, C i D
[9.] Normy PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą
PN-B-01706:1992/Az1:1999
[10.] Normy PN-B-10720:1998. Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze
[11.] Normy PN-ISO 4064- 2+Ad1:1997. Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
[12.] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje
przemysłowe i sanitarne.
[13.] Prawo Budowlane
[14.] Rozporządze Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r, Dz. U. nr 75 poz. 690, W sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi
zmianami Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp.
[13.] Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp.
[14.] Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp.
[15.] Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
[16.] Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r
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[17.] Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r
[18.] Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych
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stal nierdzewna
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LIS MELDNER DESIGN
mgr in . arch. Paulina Lis-Meldner

fundament prefabrykowany s upa beton C25/30,
zabezpieczony emulsj asfaltow ,
element handlowy, przyk adowo ROSA B-60 lub r wnowa ny
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mgr in . Krzysztof Meldner
mgr sztuk pi knych Jan Buczek
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Skala:

2018-02-19
Mocowanie poide ka na
przy czu
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Materia : eliwo szare
Zabezpieczenie antykorozyjne: brak
Masa: 98,5 kg

LIS MELDNER DESIGN
mgr in . arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

mgr in . Krzysztof Meldner
mgr sztuk pi knych Jan Buczek
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Materia : eliwo szare
Zabezpieczenie antykorozyjne: brak
Masa: 3,8 kg

LIS MELDNER DESIGN
mgr in . arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

mgr in . Krzysztof Meldner
mgr sztuk pi knych Jan Buczek

Data:

Skala:

2018-02-19
Mocowanie poide ka na
przy czu
Elementy dodatkowe

1:2
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A3
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W.P.03.0

CT-CT ( 1 : 10 )
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LIS MELDNER DESIGN
mgr in . arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

mgr in . Krzysztof Meldner
mgr sztuk pi knych Jan Buczek

Przeznaczenie: SAL 146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30
Ko ce rubowe: ocynkowane ogniowo

Data:

Skala:

2018.02.19
Mocowanie poide ka na
przy czu

1:10
@:

A3
Numer:

Fundament

W.P.01.1

8-10 cm kostka granitowa szara nieregularna (8/10,6/8)
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

płyta mocowania

15 cm mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5
10 cm pospółka
wypełnienie wykopu (np. pospółka zagęszczona) wg. proj. przyłącza
podłoże gruntowe

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem, warstwa min. 8 cm

2%

2%

odtworzenie nawierzchni
na przykładzie kostki kamiennej
nieregularnej

wypełnienie kruszywem 0/16mm
INWESTOR

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

rura PE 20x2
wg projektu przyłącza

PROJEKT

POIDEŁKA DLA WARSZAWY
FAZA

fundament prefabrykowany słupa beton
C25/30, element handlowy

wypełnienie wykopu
wg projektu przyłącza

warstwa ubitego piasku
zagęszczona cementem
grunt rodzimy

PROJEKT KONCEPCYJNY
CZĘŚĆ

PROJEKT WYKONAWCZY

LIS MELDNER DESIGN
mgr inż. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

Data:

A. Rozwiązanie (odtworzenie) nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu poidełka
montowanego na przyłączu dla nawierzchni utwardzonych na przykładzie
nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej.

mgr inż. Krzysztof Meldner

2018-02-19

Poidełko na przyłączu
Przekrój naw. utwardzona

Skala:

1:10
@:

Numer:

A3

W.P.04.0

INWESTOR

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

POIDEŁKA DLA WARSZAWY
FAZA

PROJEKT KONCEPCYJNY

mi n

CZĘŚĆ

. 90

PROJEKT WYKONAWCZY

x 14
0 cm

LIS MELDNER DESIGN
mgr inż. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

Data:

mgr inż. Krzysztof Meldner

2018-02-19
Poidełko

Plan - nawierzchnie zielone

Skala:

1:10
@:

Numer:

A3

W.P.05.1

3 cm naw. mineralna wodoprzepuszczalna warstwa wierzchnia 0/8mm
5 cm naw. mineralna wodoprzepuszczalna warstwa podbudowy 0/16mm

płyta mocowania

15 cm mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5
10 cm wypełnienie wykopu (np. pospółka zagęszczona) wg. proj. przyłącza
warstwa gruntu

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem, warstwa 9 cm

2%

2%

wypełnienie kruszywem 0/16mm
INWESTOR

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

rura PE 20x2
wg projektu przyłącza

PROJEKT

POIDEŁKA DLA WARSZAWY
FAZA

fundament prefabrykowany słupa beton
C25/30, element handlowy

wypełnienie wykopu
wg projektu przyłącza

warstwa ubitego piasku
zagęszczona cementem

PROJEKT KONCEPCYJNY
CZĘŚĆ

PROJEKT WYKONAWCZY

LIS MELDNER DESIGN
mgr inż. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

Data:

A. Rozwiązanie nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu poidełka montowanego
na przyłączu na terenach zielonych na przykładzie nawierzchni mineralnej
wodoprzepuszczalnej.

mgr inż. Krzysztof Meldner

2018-02-19
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mgr inż. arch. Paulina Lis-Meldner
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Data:
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mgr inż. Krzysztof Meldner

2018-02-19
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Plan - naw. utwardzone
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LIS MELDNER DESIGN
mgr in . arch. Paulina Lis-Meldner

fundament prefabrykowany s upa beton C25/30,
zabezpieczony emulsj asfaltow ,
element handlowy, przyk adowo ROSA B-60 lub r wnowa ny

CG
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Masa: 98,5 kg
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Materia : Stal nierdzewna
Zabezpieczenie antykorozyjne: brak
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Materia : eliwo szare
Zabezpieczenie antykorozyjne: brak
Masa: 3,8 kg
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mgr in . arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

mgr in . Krzysztof Meldner
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Data:

Skala:

2018-02-19
Mocowanie poide ka na
przy czu
Elementy dodatkowe

1:2
@:

A3
Numer:

W.P.03.0

8-10 cm kostka granitowa szara nieregularna (8/10,6/8)
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

płyta mocowania

15 cm mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5
10 cm pospółka
wypełnienie wykopu (np. pospółka zagęszczona) wg. proj. przyłącza
podłoże gruntowe

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem, warstwa min. 8 cm

2%

2%

odtworzenie nawierzchni
na przykładzie kostki kamiennej
nieregularnej

wypełnienie kruszywem 0/16mm
INWESTOR

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

rura PE 20x2
wg projektu przyłącza

PROJEKT

POIDEŁKA DLA WARSZAWY
FAZA

fundament prefabrykowany słupa beton
C25/30, element handlowy

wypełnienie wykopu
wg projektu przyłącza

warstwa ubitego piasku
zagęszczona cementem
grunt rodzimy

PROJEKT KONCEPCYJNY
CZĘŚĆ

PROJEKT WYKONAWCZY

LIS MELDNER DESIGN
mgr inż. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

Data:

A. Rozwiązanie (odtworzenie) nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu poidełka
montowanego na przyłączu dla nawierzchni utwardzonych na przykładzie
nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej.

mgr inż. Krzysztof Meldner

2018-02-19

Poidełko na przyłączu
Przekrój naw. utwardzona

Skala:
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Projektant:
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Przeznaczenie: SAL 146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30
Ko ce rubowe: ocynkowane ogniowo

Data:

Skala:

2018.02.19
Mocowanie poide ka na
przy czu

1:10
@:

A3
Numer:

Fundament

W.P.01.1

INWESTOR

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

POIDEŁKA DLA WARSZAWY
FAZA

PROJEKT KONCEPCYJNY

mi n
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LIS MELDNER DESIGN
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Projektant:

Data:

mgr inż. Krzysztof Meldner
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Poidełko

Plan - nawierzchnie zielone

Skala:

1:10
@:

Numer:

A3

W.P.05.1

3 cm naw. mineralna wodoprzepuszczalna warstwa wierzchnia 0/8mm
5 cm naw. mineralna wodoprzepuszczalna warstwa podbudowy 0/16mm

płyta mocowania

15 cm mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5
10 cm wypełnienie wykopu (np. pospółka zagęszczona) wg. proj. przyłącza
warstwa gruntu

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem, warstwa 9 cm

2%

2%

wypełnienie kruszywem 0/16mm
INWESTOR

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

rura PE 20x2
wg projektu przyłącza

PROJEKT

POIDEŁKA DLA WARSZAWY
FAZA

fundament prefabrykowany słupa beton
C25/30, element handlowy

wypełnienie wykopu
wg projektu przyłącza

warstwa ubitego piasku
zagęszczona cementem

PROJEKT KONCEPCYJNY
CZĘŚĆ

PROJEKT WYKONAWCZY

LIS MELDNER DESIGN
mgr inż. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

Data:

A. Rozwiązanie nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu poidełka montowanego
na przyłączu na terenach zielonych na przykładzie nawierzchni mineralnej
wodoprzepuszczalnej.

mgr inż. Krzysztof Meldner

2018-02-19

Poidełko na przyłączu
Przekrój naw. zielone

Skala:
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Numer:

A3
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INWESTOR

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

POIDEŁKA DLA WARSZAWY
FAZA

PROJEKT KONCEPCYJNY
CZĘŚĆ

PROJEKT WYKONAWCZY

LIS MELDNER DESIGN
mgr inż. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant:

Data:

210 x 210 cm

mgr inż. Krzysztof Meldner

2018-02-19
Poidełko

Plan - naw. utwardzone

Skala:

1:10
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Numer:
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W.P.04.1

