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1. DANE OGÓLNE
1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania 15 skrzyniowych ogrodów
deszczowych przy budynkach szkół i przy budynku mieszkalnym w Warszawie obejmujący
projekty budowy szczelnych pojemników wypełnionych warstwami filtracyjnymi
obsadzonymi specjalnie dobraną kompozycją roślin oraz projekt rabaty roślinnej
zaplanowanej wokół jednego ogrodu deszczowego.
Zastosowanie skrzyniowych ogrodów deszczowych z wykorzystaniem nasadzeń roślin
hydrofitowych przyczyni się do zwiększenia bioretencji wody w mieście. Takie działania
są zgodne z założeniami utworzonego dla miasta Warszawy Programu Ochrony Środowiska,
oraz Miejskiego Planu Adaptacji, opublikowanego w dokumencie „ Strategia adaptacji
do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”,
opracowanym w roku 2019. Jednym z głównych założeń tych dokumentów jest zwiększanie
retencji wody w mieście i tworzenie błękitno - zielonej infrastruktury odciążającej kanalizację
deszczową. Projektowane ogrody deszczowe będą także pełniły funkcję estetyczną,
społeczną i edukacyjną. W ramach projektu powstaną tablice informacyjne o charakterze
edukacyjnym instalacji.
1.2. Adresy inwestycji – lokalizacja
Usytuowanie ogrodów deszczowych zaplanowano w siedmiu lokalizacjach na terenie
Warszawy. W związku z tym, że inwestycja związana jest z realizacją dwóch Budżetów
Obywatelskich, które swoim zakresem obejmują te same założenia projektowe
i wykonawcze, podzielono ją na dwa zadania:
Zadanie 1:
„Ogrody deszczowe dla Warszawy – mała retencja wody i bioróżnorodność” - projekt
z Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, nr 660
– przy Szkole Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Bruna 11 w Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy, na fragmencie działki ew. nr 13, z obrębu 1-01-02,
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– przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Gościeradowska 18/20 w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy, na fragmencie działki ew. nr 132 z obrębu 4-10-04,

– przy Szkole Podstawowej nr 310, ul. Hawajska 7 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
na fragmencie działki ew. nr 9/2 z obrębu 1-10-18,
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–

przy Szkole Podstawowej nr 87, ul. Malownicza 31 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
na fragmencie działki ew. nr 5 z obrębu 2-07-12,

–

przy Szkole Podstawowej nr 100, ul. Taneczna 54/58 w Dzielnicy
m.st. Warszawy, na fragmencie działki ew. nr 36/1 z obrębu 1-08-31,

Ursynów
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Zadanie 2:
„Retencja Wody Deszczowej – ogród deszczowy w formie skrzyniowej” – projekt
z Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, nr 1722
–

przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 147, ul. Karolkowa 56 w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, na fragmencie działki ew. nr 37 z obrębu 6-03-17. Wokół ogrodu
deszczowego wzdłuż al. Solidarności założona zostanie rabata obsadzona roślinnością.

–

przy budynku mieszkalnym, ul. Okopowa 7 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
na fragmencie działki ew. nr 37 z obrębu 6-03-17.
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Inwestor:
Miasto st. Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
w imieniu którego działa jednostka budżetowa, powołana uchwałą nr XXXIII/819/2016 Rady
miasta stołecznego Warszawy z dnia 25.08.2016r., która jest jednostką organizacyjną m.st.
Warszawy:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
wykonujący statutowe zadania względem:
 parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych
na tereny zieleni, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, powierzonych
w zarządzanie i administrowanie ZZW,
 zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
dla których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy.
1.3. Podstawa opracowania

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Projekt ogrodów deszczowych w pojemnikach powstaje w ramach wykonywanych
obowiązków służbowych realizowanych przez pracowników Zarządu Zieleni m.st.
Warszawy (ZZW).
Podstawę opracowania stanowią:
Projekty z Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 pn.: ” Ogrody deszczowe dla Warszawy –
mała retencja wody i bioróżnorodność” nr 660 oraz „Retencja Wody Deszczowej - ogród
deszczowy w formie skrzyniowej”, nr 1722;
Publikacje Fundacji Sendzimira – „Błękitno – zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian
klimatu – poradnik techniczny”, „ogrody deszczowe w pojemnikach”;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
Mapa topograficzna w skali 1:250;
Własne wizje terenowe, dokumentacja fotograficzna i pomiary;
Obowiązujące przepisy i normy.

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Charakterystyka opracowywanych terenów według lokalizacji:
1. ul. Bruna 11 – teren zieleni przy budynku szkoły od strony dziedzińca, na którym znajduje
się boisko szkolne, porośnięty trawą, płaski o lekkim nachyleniu w stronę budynku. Przez
teren opracowania przebiega sieć kanalizacyjna, nad którą znajdzie się opaska żwirowa
skrzyni ogrodu deszczowego;
2. ul. Gościeradowska 18/20 – duży teren zieleni przy południowej elewacji budynku szkoły,
płaski, porośnięty trawą, wolny od mediów;
3. ul. Hawajska 7 – teren zieleni przy przeszklonym łączniku budynku szkoły, porośnięty trawą,
płaski bez zróżnicowania rzeźby terenu. W obrębie projektowanego ogrodu nie znajdują
się żadne media;
4. ul. Malownicza 31 – teren zieleni przy budynku szkoły od strony dziedzińca, na którym
znajduje się boisko szkolne, porośnięty trawą, płaski. Przez teren opracowania przebiega
sieć kanalizacyjna i ciepłownicza;
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5. ul. Taneczna 54/58 – zagospodarowany drzewami i krzewami teren zieleni przy budynku
szkoły od strony ul. Tanecznej, płaski, porośnięty trawą, wolny od mediów;
6. ul. Karolkowa 56 – teren zieleni pomiędzy budynkiem szkoły a chodnikiem, porośnięty
trawą, płaski. Przy planowanym ogrodzie deszczowym znajduje się sieć gazowa oraz
energetyczna niskiego napięcia.
7. ul. Okopowa 7 – teren zieleni przy budynku mieszkalnym, porośnięty trawą, na którym
rosną krzewy i drzewa, płaski bez zróżnicowania rzeźby terenu. W obrębie projektowanego
ogrodu deszczowego znajduje się sieć telekomunikacyjna.
3. OPIS PROJEKTOWANEGO SKRZYNIOWEGO OGRODU DESZCZOWEGO
Projektowane ogrody deszczowe składają się z prefabrykowanych skrzyń betonowych
z armaturą , filtrem gruntowo żwirowym, nasadzeniami roślinnymi i zagospodarowaniem terenu.
Każdy ogród złożony jest z kilku skrzyń ustawionych wg rys. 1-8. Ogród jest uszczelniony folią
o oraz zabezpieczony przed przemarzaniem warstwą styropianu. Zasilenie ogrodu odbywa
się z pionu rynnowego przy budynku, który każdorazowo należy doposażyć w czyszczak, łapacz
wody, przelew z koszykiem oraz rurę doprowadzającą do skrzyni ogrodu, syfon i wylot ze skrzyni
wg rys 9. Odpływ do kanalizacji należy zaślepić zaślepką. Teren wokół ogrodu stanowi warstwa
żwiru płukanego 16/32 mm o szerokości warstwy 0,5 m i grubości warstwy 5-10 cm. Dodatkowo
w ogrodzie przy ul. Karolkowej 56 zostanie wykonana rabata wg rys. PZT_6. Przy każdym
z ogrodów ustawione zostaną tablice informacyjno edukacyjne wg RYS_11.
1. Kolejność wykonywania działań przy realizacji ogrodów: wytyczenie i przygotowanie
terenu pod planowane ogrody deszczowe;
2. montaż pojemników i zestawienie skrzyń zgodnie z projektem;
3. ustawienie skrzyń ogrodów deszczowych przy źródłach wody opadowej pochodzącej
z dachów budynków;
4. zamontowanie na rynnach spustowych systemu ujęcia wody, rewizji i skierowanie
wylotów rynien nad skrzynie;
5. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i mrozoodpornej ścian skrzyni ogrodów
deszczowych;
6. wykonanie syfonu i przelewu do kanalizacji/gruntu;
7. wypełnienie pojemników warstwami filtracyjnymi;
8. posadzenie roślin i wypełnienie przestrzeni pomiędzy nimi warstwą żwiru;
9. wykonanie opasek żwirowych wokół ogrodów deszczowych;
10. wykonanie rabaty roślinnej przy ul. Karolkowej;
11. wykonanie i zamontowanie tablic informacyjno – edukacyjnych.
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3.1. Rozwiązania techniczne
3.1.1. Obliczenia parametrów ogrodu

nr
Lokalizacja
ogrodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pow.
wsp.
odwadniana spływu

[m2]
Bruna 11
100
Bruna 11
100
Malownicza 31
96,3
Malownicza 31
96,3
Gościeradowska 18/20 114,6
Taneczna 54/58
93,25
Taneczna 54/58
93,25
Hawajska 7
15,6
Hawajska 7
15,6
Karolkowa 56
95
Okopowa 7
148
Okopowa 7
106,5
Okopowa 7
106,5
Okopowa 7
106,5
Okopowa 7
106,5

Przepływ Wymagany Wymagana
czas retencji poj. retencji
Q [l/s]
0,71
0,71
0,69
0,69
0,82
0,66
0,66
0,11
0,11
0,68
1,05
0,76
0,76
0,76
0,76

t [min]

15

V [m3]
0,64
0,64
0,62
0,62
0,73
0,60
0,60
0,10
0,10
0,61
0,95
0,68
0,68
0,68
0,68

[-]
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Pow.
Spływ
zredukowana jedn.

Przepływ

[m2]
95,00
95,00
91,49
91,49
108,87
88,59
88,59
14,82
14,82
90,25
140,60
101,18
101,18
101,18
101,18

Q [l/s]
0,71
0,71
0,69
0,69
0,82
0,66
0,66
0,11
0,11
0,68
1,05
0,76
0,76
0,76
0,76

q [l/s]

75,00

Poj. 1 ogrodu spr.
Ilości Ilość
skrzynkowego wymaganych el. skrzynek
wg
V [m3]
[szt]
wymogu
0,12528
5,12
6
0,12528
5,12
6
0,12528
4,93
5
0,12528
4,93
5
0,12528
5,87
6
0,12528
4,77
5
0,12528
4,77
5
0,12528
0,80
1
0,12528
0,80
1
0,12528
4,86
5
0,12528
7,58
6
0,12528
5,45
6
0,12528
5,45
6
0,12528
5,45
6
0,12528
5,45
6
suma

Ilość
skrzynek
przyjęta
8
8
6
6
10
5
5
5
5
6
7
7
7
7
5
97
9

3.1.2. Opis rozwiązań technicznych
Materiały:
Elementy prefabrykowane betonowe
Skrzynie ogrodów przyjęto do wykonania z adaptowanych warzywników czyli
prefabrykowanych ścian betonowych o długości ściany 1,28 m i wysokości ściany 0,29 m.
Ściany łączone są ze sobą na wpust i stalową śrubę pionową. Elementy betonowe wykonane
z betonu o wytrzymałości na ściskanie C30/37 i nasiąkliwości betonu mniejszej niż 7%.
Tekstura gładka , kolor szary beton. Dopuszcza się zastosowanie innych skrzyń o podobnych
właściwościach wytrzymałościowych po akceptacji osoby wyznaczonej do kontroli
technicznej.
Armatura
Armaturę zaproponowano z rur i kształtek PVC lub PE o średnicy 8 cm, łapacza rynnowego
montowanego w pionie rynny oraz czyszczaka umieszczonego powyżej łapacza wody.
Schemat podłączenia armatury wg RYS_9. SCHEMAT UJĘCIA WODY Z RYNNY ORAZ
PRZEPŁYWU WODY W OGRODZIE.
Ocieplenie
Ściany oraz dno skrzyń należy wyłożyć od wewnątrz styropianem o grubości 2 cm
do wysokości maksymalnego wypełnienia wodą zbiornika, czyli do wysokości przelewu.
Uszczelnienie
Uszczelnienie wykonać z jednego arkusza folii o grubości min 0,5mm HDPE lub LDPE. Wymiar
folii każdorazowo należy dopasować do kształtu ogrodu wynikającego z rys nr 1-8.
Przyjmuje się że wysokość wyłożenia folią będzie do wysokości 5 cm powyżej przelewu.
Grunt
Grunt do ogrodu należy przyjmować jako mieszaninę podłoża ogrodniczego i piasku
w stosunku 1:1
Żwir 16/32 mm
Żwir do ogrodu należy przyjmować jako żwir płukany okrągły o frakcji 16/32 mm. Żwir ten
stosować jako podsypkę i obsypkę syfonu, obsypkę wokół ogrodu i rabat kwiatowych.
Żwir 8/16 mm
Żwir do ogrodu należy przyjmować jako żwir płukany okrągły o frakcji 8/16 mm. Żwir ten
stosować jako warstwę wierzchnią w ogrodzie, po wykonaniu nasadzeń roślinnych.
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o podobnych właściwościach
wytrzymałościowych i parametrach użytkowych, każdorazowo
po akceptacji osoby
wyznaczonej do kontroli technicznej.
3.1.3. Warunki techniczne realizacji inwestycji
Teren prac należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą oraz słupkami na czas prowadzenia prac.
Ziemię urodzajną (humus) o grubości warstwy 10 cm należy składować na odkład wg projektu.
Wywóz urobku należy wykonać niezwłocznie po wybraniu ziemi z wykopu. Wywóz należy
realizować taczkami do utwardzonego miejsca załadunku na samochody. Zabrania
się jeżdżenia samochodami samowyłodawczymi po chodniku i terenie zieleni. Dowóz żwiru
do wbudowania należy wykonać bezpośrednio przed wbudowaniem materiału. Zakazuje
się składowania materiału na poboczu prac.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ustalić trasy transportu i zapoznać osoby
wykonywujące roboty ze sposobem i symbolami oznaczeń ograniczeń na tych trasach oraz
określić bezpieczne odległości ich wykonywania od istniejącego uzbrojenia terenu.
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3.1.4. Wytyczne eksploatacyjne
W przypadku okresów bezdeszczowych dłuższych niż 1 miesiąc ogród należy podlać.
Podlewanie przewiduje się również w okresie 3 miesięcy od posadzenia roślin
z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Dawka polewowa na jedno podlewanie wynosić
powinna ok. 0.5m3 na ogród.
Raz na dwa tygodnie należy kontrolować stan techniczny obiektu, ewentualne uszkodzenia
skrzyń, armatury, warstw żwirowych, stan roślin.
Rośliny uszkodzone, suche należy wymienić na nowe. Kontrolę przeprowadzać raz na dwa
tygodnie.
3.2. Projektowana szata roślinna
Zaprojektowano dobór gatunkowy oparty zarówno na gatunkach rodzimych jak i obcych.
W skrzyniowych ogrodach deszczowych wykorzystano rośliny dobrze znoszące zalewanie,
polecane do posadzenia w pojemnikach usytuowanych na terenach miejskich. Szczegółowy
plan rozmieszczenia roślin przedstawiono w graficznej części oznaczonej w niniejszej
dokumentacji jako PR_01., specyfikację doboru roślinnego wskazano w tabelach nr 1-7.
Plany usytuowania ogrodów deszczowych wskazane zostały na rysunkach: PZT_1., PZT_2.,
PZT_3., PZT_4., PZT_5.,PZT_6., PZT_7.
Rabatę roślinną o powierzchni 385 m2, zaprojektowaną przy ogrodzie deszczowym u zbiegu
ul. Karolkowej i al. Solidarności przedstawiono na rysunku oznaczonym jako PZT_6.
Zaplanowano na niej nasadzenia krzewów, bylin i traw ozdobnych, które ujęto w specyfikacji
materiału roślinnego w Tabeli nr 6a.
3.2.1. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia w skrzyni ogrodu deszczowego
Powierzchnię pojemników przeznaczonych pod wykonanie nasadzeń należy wypełnić
mieszaniną podłoża ogrodniczego z piaskiem w stosunku 1:1 o grubości zgodnej
z projektem, min. 20 cm.
3.2.2. Sadzenie roślin na rabacie
1. przygotować teren: uprawić teren ręcznie lub mechanicznie, oczyścić podłoże
z gruzu, zanieczyszczeń, chwastów trwałych,
2. wyrównać teren tak aby uzyskać poziom ziemi 5 cm poniżej sąsiadujących
nawierzchni,
3. miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją
projektową,
4. dołki pod byliny powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej
i być zaprawione ziemią urodzajną,
5. roślina w miejscu sadzenia powinna zostać umiejscowiona tak, aby szyjka korzeniowa
była na równi z ziemią,
6. bryłę korzeniową zasypać ziemią, a następnie prawidłowo ubić i podlać,
7. wysypać warstwę (minimum 5 cm) żwiru płukanego o frakcji 8 – 16 mm.
3.2.3. Materiał roślinny
1. Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą "Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać
warunki określone przez "Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa".
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu
roślin.
Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały
niezbędne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane
standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować
Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze,
odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji z takim wyprzedzeniem, aby było
możliwe dokonanie zmian.
Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne
w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien
być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni (nie dłużej niż 14 dni).
Podczas wyboru roślin w szkółce należy zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów:
W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) ważnym jest by
rosły pełny sezon wegetacyjny w pojemniku w jakim są sprzedawane , system
korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty, jednak korzenie nie mogą zajmować całej
przestrzeni pojemnika. Roślina powinna być dobrze nawodniona.
Rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach,
z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system
korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony
system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed
sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.
Przed sadzeniem należy namoczyć bryły korzeniowe roślin w wodzie przez około
godzinę. Rośliny powinny być sadzone do odpowiedniej do rozmiarów bryły
korzeniowej wielkości dołów.
Ziemia urodzajna (humus) powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może
zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada
następującym kryteriom:
Optymalny skład granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
kwasowość pH ≥ 5,5.
Szczegółowy zakres rozmieszczenia poszczególnych roślin w skrzyniach ogrodów
deszczowych przedstawia rysunek o nazwie PR_01., na którym w zależności
od lokalizacji dobór roślinny podzielono na dwie kompozycje. Numery podane przy
roślinach na rysunku odpowiadają numeracji w podanym niżej spisie gatunkowym.
Rośliny projektowane do posadzenia na rabacie, wskazane w Tabeli nr 6a,
przedstawiono w graficznej części niniejszego projektu pod nazwą PZT_6.
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Tabela nr 1. ul. Bruna 11 - specyfikacja materiału roślinnego
L.p.

Nazwa gatunkowa/odmianowa

Parametr

1
2
3
4
5

Carex muskingumensis turzyca muskegońska
Iris sibirica kosaciec syberyjski
Lychnis viscaria firletka smółka
Lysimachia nummularia tojeść rozesłana
Lythrum salicaria krwawnica pospolita

P11
P11
P11
P11
P11

Liczba
sztuk
24
48
40
56
24

Tabela nr 2. ul. Gościeradowska 18/20 – specyfikacja materiału roślinnego
L.p.

Nazwa gatunkowa/odmianowa

Parametr

1
2
3
4
5

Carex muskingumensis turzyca muskegońska
Iris sibirica kosaciec syberyjski
Lychnis viscaria firletka smółka
Lysimachia nummularia tojeść rozesłana
Lythrum salicaria krwawnica pospolita

P11
P11
P11
P11
P11

Liczba
sztuk
12
24
20
28
12

Tabela nr 3. ul. Hawajska 7 – specyfikacja materiału roślinnego
L.p.

Nazwa gatunkowa/odmianowa

Parametr

1
2
3
4
5

Athyrium filix-femina wietlica samcza
Deschampsia caespitosa śmiałek darniowy
Geranium macrorrhizum bodziszek korzeniasty
Iris pseudacorus kosaciec żółty
Lysimachia nummularia tojeść rozesłana

P11
P11
P11
P11
P11

Liczba
sztuk
12
12
20
28
28

Tabela nr 4. ul. Malownicza 31 specyfikacja materiału roślinnego
L.p.

Nazwa gatunkowa/odmianowa

Parametr

1
2
3
4
5

Carex muskingumensis turzyca muskegońska
Iris sibirica kosaciec syberyjski
Lychnis viscaria firletka smółka
Lysimachia nummularia tojeść rozesłana
Lythrum salicaria krwawnica pospolita

P11
P11
P11
P11
P11

Liczba
sztuk
12
12
20
28
28

Tabela nr 5. ul. Taneczna 54/58 - specyfikacja materiału roślinnego
L.p.

Nazwa gatunkowa/odmianowa

Parametr

1
2
3
4
5

Athyrium filix-femina wietlica samcza
Deschampsia caespitosa śmiałek darniowy
Geranium macrorrhizum bodziszek korzeniasty
Iris pseudacorus kosaciec żółty
Lysimachia nummularia tojeść rozesłana

P11
P11
P11
P11
P11

Liczba
sztuk
12
12
20
28
28
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Tabela nr 6. ul. Karolkowa 56 - specyfikacja materiału roślinnego
L.p.

Nazwa gatunkowa/odmianowa

Parametr

1
2
3
4
5

Carex muskingumensis turzyca muskegońska
Iris sibirica kosaciec syberyjski
Lychnis viscaria firletka smółka
Lysimachia nummularia tojeść rozesłana
Lythrum salicaria krwawnica pospolita

P11
P11
P11
P11
P11

Liczba
sztuk
9
18
15
21
9

Tabela nr 6a. ul. Karolkowa 56/ al. Solidarności - specyfikacja materiału roślinnego
L.p.

Nazwa gatunkowa/odmianowa

Parametr

1
2
3

Spiraea cinerea ‘Grefsheim’
Deschampsia caespitosa śmiałek darniowy
Salvia nemorosa ‘Caradonna’

C2
C2
C1,5

Liczba
sztuk
366
695
1116

Tabela nr 7. ul. Okopowa 7 - specyfikacja materiału roślinnego
L.p.

Nazwa gatunkowa/odmianowa

Parametr

1
2
3
4
5

Athyrium filix-femina wietlica samcza
Deschampsia caespitosa śmiałek darniowy
Geranium macrorrhizum bodziszek korzeniasty
Iris pseudacorus kosaciec żółty
Lysimachia nummularia tojeść rozesłana

P11
P11
P11
P11
P11

Liczba
sztuk
42
42
70
98
98

3.3. Oznakowanie projektu tabliczką BO
Tabliczka „Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego” – 1 szt.
Wykonanie i montaż tabliczki, wg projektu Zamawiającego, stanowiącego rys. nr 10.
Specyfikacja:
1. tabliczka do ekspozycji na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne
2. wymiar: 420 x 298 mm
3. materiał: dibond gr. 3 do 5 mm
4. rodzaj nadruku: grafika drukowana na folii pokryta laminatem UV
5. mocowanie: profil stalowy kwadrat 20x20 mm, docięty pod kątem, wys. 90 cm
6. fundament betonowy o wymiarach 20x20x20 cm wylewany na miejscu.
7. grafika: należy korzystać z załączonego gotowego zbioru, w razie konieczności
modyfikacji - krój pisma Lato Regular kolor szary - black 70%, kolor niebieski - cyan
100%, magenta 10%, yellow 0%, black 10%
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Rys. Projekt graficzny informacji o budżecie obywatelskim. Szerokość 24 cm. Wysokość 10 cm.

4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Wszystkie istniejące drzewa na terenach objętych opracowaniem i jego najbliższej odległości
wymagają odpowiedniego zabezpieczenia na czas prowadzenia robót.
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.
4.1.

Zabezpieczenie szaty roślinnej podczas robót na terenie inwestycji
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zabezpieczania drzew będących w najbliższym
sąsiedztwie robót. Zgodnie z artykułem 87a ustęp 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm.), „prace ziemne oraz inne
prace wykonywane ręcznie, z użyciem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych,
wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów
krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”. Ww. ustawa
określa administracyjną karę pieniężną, która może zostać nałożona w przypadku
spowodowania uszkodzeń drzew w trakcie trwania prac (Art. 88).
Wszelkie działania związane z kształtowaniem zieleni Warszawy (z wyłączeniem lasów
miejskich) powinny opierać się na wytycznych zawartych w „Standardach kształtowania zieleni
Warszawy” (załącznik nr 7 do Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata
2017-2020 z perspektywą do 2023 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIII/973/2016
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r.).

4.2.

Przygotowanie terenu
1.
2.

Drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac wymagają, na czas
wykonywania robót, odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie korony, pnia i korzeni.
Przed rozpoczęciem robót pnie drzew należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót
poprzez szczelne oszalowanie deskami o grubości min. 20mm i długości min. 1.5 m. Deski
należy zamocować okręcając je drutem co ok. 40 cm. Zabrania się używania do tego celu
gwoździ i innych materiałów, które mogłyby uszkodzić pień drzewa. Jako materiał
izolujący pień drzewa należy zastosować pod deski maty słomiane. Zabrania się
stosowania do tego celu folii bąbelkowej oraz innych materiałów nie przepuszczających
powietrza. Dodatkowo grunt w zasięgu strefy korzeniowej należy wyściółkować warstwą
wiórów drzewnych o miąższości 15 cm.
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3.

4.3.

W strefie korzeniowej zabrania się ruchu kołowego oraz postoju pojazdów, pracy
sprzętem mechanicznym, odkładania urobku, składowania materiałów budowlanych
i sprzętu, zanieczyszczenia gleby poprzez wylewanie cieczy i resztek zaprawy cementowej,
zmiany poziomu gruntu i jego zagęszczania.
Prace w obrębie koron drzew
W zasięgu koron drzew należy wykluczyć możliwość operowania sprzętu mechanicznego,
mogącego doprowadzić do uszkodzenia korony.

5. RYSUNKI
PZT_1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. BRUNA, SKALA 1:250
PZT_2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. GOŚCIERADOWSKA, SKALA 1:250
PZT_3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. HAWAJSKA, SKALA 1:250
PZT_4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. MALOWNICZA, SKALA 1:250
PZT_5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. TANECZNA, SKALA 1:250
PZT_6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. KAROLKOWA, SKALA 1:250
PZT_7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. OKOPOWA, SKALA 1:250
RYS_1. UL.BRUNA, SKALA 1:20
RYS_2. UL. GOŚCIERADOWSKA, SKALA 1:20
RYS_3. UL. HAWAJSKA, SKALA 1:20
RYS_4. MALOWNICZA, SKALA 1:20
RYS_5. UL. TANECZNA, SKALA 1:20
RYS_6. UL. KAROLKOWA, SKALA 1:20
RYS_7. UL. OKOPOWA, SKALA 1:20
RYS_8. UL. OKOPOWA, SKALA 1:20
RYS_9. SCHEMAT UJĘCIA WODY Z RYNNY ORAZ PRZEPŁYWU WODY W OGRODZIE.
RYS_10. TABLICA INFORMACYJNA
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