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CZĘŚĆ OPISOWA

I.DANE PODSTAWOWE:

1. Podstawę do niniejszego opracowania stanowią:

● uzgodnienia bieżące z Inwestorem

● uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków

● obowiązujące przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie pasa zielonego zlokalizowanego w pasie 

drogowym ulicy Plac Dąbrowskiego przy zabytkowej Wieży Ciśnień.

W ramach zagospodarowania planowane jest:

– wyznaczenie nowych ciągów pieszych – utwardzenie terenu

– wykonanie montażu małej architektury

– wykonanie wewnętrznej instalacji oświetlenia iluminacyjnego

– nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej

– wykonanie wewnętrznej instalacji nawadniającej

3. Stan istniejący

Pas zieleni usytuowany pomiędzy jezdniami ulicy Plac Dąbrowskiego w chwili obecnej 

zagospodarowany jest jako pas rozdzielający pasy komunikacyjne wraz z chodnikami, małą 

architekturą w postaci ławek i śmietników, nasadzeniami zieleni wysokiej oraz trawnikami. W jego 

obrębie znajduje się zabytkowa Wieża Ciśnień.

Stan techniczny ciągów pieszych w obrębie pasa zielonego, a także małej architektury jest zły. Płyty

chodnikowe, z których zbudowane są chodniki, wykazują duży stopień zniszczenia i liczne 

nierówności. Elementy małej architektury mają małą wartość techniczną i użytkową. 



Zieleń wysoką stanowią dwa szpalery drzew, w przeważającej większości brzozy. Drzewa 

zlokalizowane są obecnie przy krawędzi jezdni, zostały znacząco zniekształcone poprzez wycinanie

dolnych gałęzi, tak by nie stanowiły przeszkody dla poruszających się ulicą samochodów. To 

spowodowało, że straciły one charakterystyczny dla tych drzew pokrój. Bliskość jezdni ma 

niekorzystny wpływ na ich stan zdrowotny, system korzeniowy zanieczyszczany jest przez błoto z 

solą w sezonie zimowym. Sukcesywnie obumierają pojedyncze drzewa i są one wycinane, a 

następnie zastępowane nowymi nasadzeniami brzóz w tych samych lokalizacjach. Wiele nowo 

posadzonych drzew obumiera prawdopodobnie z braku wystarczającej ilości wody.

Szpaler zatraca swój pierwotny charakter i składa się z drzew w różnym wieku, a tym samym 

znacząco różnej wielkości. 

Teren zielony jest w tej chwili głównie użytkowany przez mieszkańców okolicznych bloków i 

stanowi teren spacerów z psami. Stanowi ważną enklawę zieleni w intensywnie zabudowanym 

otoczeniu i przyczynia się się zwiększenia komfortu mieszkania przy ruchliwej ulicy. Dlatego tak 

ważne jest zachowanie zieleni wysokiej i jak największej przestrzeni biologicznie czynnej.

4 Stan projektowany 

Pas zielony w obrębie ulicy Plac Dąbrowskiego pełni funkcję niewielkiego zielonego 

skweru. Stanowi główne dojście do remontowanej Wieży Ciśnień, która przeszła kompleksową 

przebudowę i remont oraz do której dobudowany został zewnętrzny taras. Przez długi czas 

nieużytkowana Wieża, dzięki remontowi i zmianie sposobu użytkowania, przywrócona została do 



życia. Służy mieszkańcom, którzy znajdą w niej punkt widokowy pod przebudowanym szklanym 

dachem, z którego podziwiać mogą panoramę miasta, ekspozycję prezentująca historię Wieży, a 

także miejsce do wypoczynku i relaksu na dobudowanym tarasie wraz z fontanną oraz gastronomię 

i sale spotkań. 

Nietypowe usytuowanie pomiędzy jezdniami wymaga zapewnienia bezpieczeństwa jego 

użytkownikom. Pamiętać jednak należy, że w czasie kiedy powstawała Wieża Ciśnień, w roku 

1892, wzniesiona została ona na placu, po którym poruszali się piesi i dorożki. Dopiero z czasem 

przestrzeń uzyskała dzisiejszy kształt i Wieża znalazła się niejako „w środku drogi”.

Uruchomienie działalności Wieży spowoduje ożywienie terenu wokół, przyczyni się do 

zwiększenia ruchu w obrębie Placu Dąbrowskiego i samego pasa zielonego, zwiększy ilość 

korzystających z przestrzeni mieszkańców i turystów. Obiekt znajduje się na trasie od Starego 

Miasta do ZOO, po której w sezonie letnim porusza się także turystyczna ciuchcia. Można liczyć, 

że po otwarciu, stanie się nową atrakcją turystyczną miasta.

Dojście do pasa zielonego odbywać się musi poprzez przejście dla pieszych, a dalej wyznaczonym 

ciągiem pieszym w obrębie pasa zieleni.

4.1 Projektowana zieleń.

Głównym założeniem nowego zagospodarowania jest wyznaczenie nowego szpaleru drzew 

umieszczonego bliżej środka osi zieleńca oraz wykorzystanie do nasadzeń brzozy pożytecznej 

odmiany Doorenbos, która osiąga mniejszą wysokość niż rosnąca na placu odmiana. Brzoza 

Doorenbos osiąga wysokość do 10 metrów, średnicę do 6 metrów i charakteryzuje się wyjątkowo 

dekoracyjną białą korą. Gabaryty drzewa odpowiadać będą skali Placu Dąbrowskiego. Docelowo 

pozwolą też na wyeksponowanie Wieży z kierunku zachodniego. Zakłada się usunięcie tylko tych 

istniejących drzew, które wykazują szczególne uszkodzenia lub są uschnięte. Młode drzewa, które 



zostały posadzone blisko pasa jezdni planowane są do przesadzenia.  Pozostałe drzewa wycięte 

zostaną dopiero wtedy, kiedy ich stan fitosanitarny ulegnie pogorszeniu.

Prowadzenie zrównoważonej gospodarki drzewostanem w obrębie placu pozwoli na stopniowe 

przekształcenie przestrzeni, wzrost nowych nasadzeń, bez szokowego pozbawienia mieszkańców 

zieleni wysokiej na Placu Dąbrowskiego.

Wzdłuż ciągu pieszego nasadzone zostaną krzewy i trawy ozdobne takie jak:

– sosna górska „pumilio”

– jałowiec płożący „Wiltonii”



– jałowiec sabiński „Tamariscifolia”

– tawuły japońskie w odmianach kwitnących  w kolorze białym

– berberys

– trzmielina Fortune'a

– rosplenica japońska

– imperata cylindryczna

– owies wiecznie zielony

– szałwia omszona

– runianka japońska

Pozostały teren, w tym pod drzewami brzozy Doorenbos, wysiany zostanie trawą.

4.2 Projektowane utwardzenia

W osi pasa zieleni poprowadzony zostanie nowy ciąg pieszy, który zapewni wygodne 

dojście do budynku. Przy głównym ciągu pieszym wydzielone zostaną miejsca na małą architekturę

w postaci ławek z oparciami i bez oparć, leżaków miejskich, koszy na śmieci. 

Nawierzchnia chodnika nawiązywać będzie do utwardzeń wykonanych wokół Wieży Ciśnień z 

kostki Libet Via Castello w kolorze granito oraz z kostki bazaltowej zdemontowanej z ulicy 

Kolegialnej.

Kostka betonowa o powierzchni uszlachetnionej, z nieregularnymi krawędziami bez fazowania w 

kolorze granitowym.

4.3 Nawodnienie

Dla dobrego rozwoju i wzrostu roślin, teren zostanie wyposażony w instalację nawadniającą.

System nawadniający nadaje się do instalacji w miejscach publicznych (parki, trawniki, skwery, 



pasy zieleni), gdyż dzięki wytrzymałości poszczególnych elementów instalacji nawadniającej oraz 

możliwości ich zamaskowania, stanowi idealne zabezpieczenie przed wandalizmem czy 

przypadkowym uszkodzeniem. 

System nawadniający wyposażony jest w odpowiednie zraszacze, elektroniczny sterownik i czujnik 

wilgotności gleby codziennie będzie dbał o zieleń w mieście, gdyż zgodnie z zaprogramowanym 

planem nawadniania podleje nawet najbardziej uciążliwe w utrzymaniu pasy zieleni, a w czasie 

deszczu po prostu wstrzyma proces nawadniania. Nowoczesny sterownik i odpowiednio dobrane 

elementy systemy nawadniania oszczędzą energię i wodę, a jednocześnie zapewnią podawanie 

odpowiednich dawek wody (stosowanie zbyt małych dawek wody, które powodują przesuszenie 

roślin, lub stosowanie zbyt dużych dawek wody, przyczyniających się do ich gnicia) w 

odpowiednim czasie (najlepiej wczesnym rankiem, kiedy parowanie jest minimalne, a rośliny 

zostaną zaopatrzone w wilgoć na trudne godziny upału). 

Zaprojektowano system nawadniania w oparciu o urządzenia Firmy HUNTER.

System składa się ze  zraszaczy PROS 04 Hunter (korpusy), które wynurzają się na wysokość  10 

cm ponad teren. Do korpusów stosuje się dyszę MP rotator. W zależności od wielkości  

nawadnianego obszaru do dyspozycji są dysze o różnych promieniach i kątach tj. MP 1000 90- 210 

– promień od 3 do 4,6 m i regulacji kąta od 90 do 210 stopni, MP 2000 90 – 210 promień  - od 5 do 

6,4 m i regulacji kąta od 90 do 210 stopni,  MP 3000 90- 210 – promień od 7,6 do 9,1 m i regulacji 

kąta od 90 do 210 stopni.  W zraszacz wkręcone  jest  kolano typ: 20-1/2 Gz QJ, w którym gwint 

zabezpieczony jest taśmą teflonową.  Do rurociągu głównego - rury fi 32 zainstalowana jest obejma

siodłowa 32 / ¾” , a w nią  jest wkręcone kolano fi 20 (¾”). Kolano przy zraszaczu połączone jest z

kolanem przy obejmie siodłowej rurociągiem fi 20 (3/4”). Główne rurociągi fi 32 podłączone są do 

elektrozaworów umieszczonych w studzience Jumbo.  Studzienka połączona jest ze źródłem wody 

rurą fi 40.

Sterowanie odbywa się za pomocą sterownika typu PCC1501 E , umożliwiającego ustawienie 

różnych parametrów nawadniania. System jest wyposażony w detektor deszczu Rain Clik, który 

będzie zapobiegał włączaniu się nawadniania w czasie opadów  deszczu.  Woda  znajdująca się w 

układzie, powinna być usunięta na okres zimy za pomocą sprężonego powietrza. 

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie systemu nawadniającego innego producenta, pod 

warunkiem zastosowania kompletnego systemu o parametrach opisanych w części sanitarnej 

projektu i zachowującego tę samą funkcjonalność.

4.4 Oświetlenie iluminacyjne

W celu wyeksponowania nowej alei i podkreślenia jej rytmu, a także nadania przestrzeni 

wyjątkowego charakteru, planowane jest wprowadzenie iluminacji przy pomocy lamp 



dogruntowych przy każdym drzewie, które mieć będą możliwość sterowania kolorami i ustawienia 

scenariuszy związanych na przykład z porami roku. Zastosowanie kolorowych źródeł światła 

podkreśli zieleń wiosny, ciepłe kolory jesieni, bądź chłodne niebieskie kolory w sezonie zimowym. 

Biały kolor pni drzew pozwoli na dobre wyeksponowanie kolorów.

5. Podsumowanie

Planowane prace związane z uporządkowaniem przestrzeni w obrębie pasa zieleni Placu 

Dąbrowskiego przyczynią się do poprawy wizerunku tej części miasta. Prowadzone w obrębie 

placu i jego okolic inwestycje takie jak remont i przebudowa Wieży Ciśnień, remont Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej, powstanie budynków mieszkalnych i przebudowa loftów na terenie 

dawnej drukarni, nowe zagospodarowanie pasa zielonego, wszystko to przyczynia się do zmiany 

oblicza tej części miasta. W konsekwencji powstaje przestrzeń bardziej uporządkowana, bezpieczna

i atrakcyjna dla mieszkańców, a także turystów odwiedzających miasto.

Zabytkowa Wieża Ciśnień przez lata nie mogła doczekać się remontu. Nadszedł czas, kiedy 

przywrócenie jej do życia dobiega końca. Zorganizowana przestrzeń wokół Wieży podniesie jej 

walory architektoniczne, a fragment miejskiego zieleńca zyska nowe oblicze bardziej przyjazne 

użytkownikom.

Opracowanie: mgr inż. arch. Marta Siodłak
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BILANS TERENU oraz ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. Bilans rozbiórek:
Uwaga: do rozbiórki przeznaczony jest stary chodnik z betonowych płyt chodnikowych oraz nowo 
ułożony chodnik z kostki Libet wskazany na rysunku zagospodarowania, który został ułożony bez 
właściwej podbudowy.

1. powierzchnia chodnika do rozbiórki (z płyt chodnikowych betonowych 50x50): 238 m2

2. powierzchnia chodnika z kostki Libet do rozbiórki (ułożonej bez właściwej podbudowy): 38
m2

3. długość obrzeża chodnikowego do rozbiórki (wokół chodnika z płyt i chodnika z kostki 
Libet) : 220 mb + 38 mb

4. ławki do demontażu – 4 sztuki (do utylizacji)
5. śmietniki do demontażu – 2 sztuki (do utylizacji)

2. Bilans powierzchni projektowanej:

1. powierzchnia nasadzeń krzewami : 180 m2

2. powierzchnia trawnika do założenia (zasiania- zgodnie z opisem projektu zieleni): 1370 m2

3. powierzchnia chodnika z kostki szlachetnej: 285 m2

4. długość obrzeża chodnikowego: 265 mb
5. powierzchnia chodnika z kostki bazaltowej z wstawkami z trawy w kracie ecoraster z 

obrzeżem typu Multiboard/Inovgreen: 19,50 m2

6. obrzeże kostki bazaltowej ukryte plastikowe długości: 18,40 mb

3. Zestawienie elementów małej architektury:
• fotel obrotowy – 4 sztuki 
• ławka bez oparcia  - 4 sztuki 
• ławka z oparciem – 1 sztuka 
• ławka z częściowym oparciem – 4 sztuki 
• stojak rowerowy – 3 sztuki 
• śmietnik – 6 sztuki 

w wykonaniu ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo oraz olistwowane drewnem 
egzotycznym olejowanym i malowanym zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej.

4. Układ warstw projektowych nawierzchni:

4.1 Nawierzchnia projektowana: kostka szlachetna gr. 7 cm w kolorze granito o zróżnicowanych 
wielkościach
Układ warstw chodnikowych: 

• kostka betonowa szlachetna grubości gr 7 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. gr. 3 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
• warstwa odsączająca piaskowa 5 cm.

4.2 Nawierzchnia projektowana: kostka bazaltowa z rozbiórki łączona z polami zieleni (trawy)
Układ warstw chodnikowych: 

• kostka bazaltowa z rozbiórki 8/11 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. gr. 3 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego gr. 12-15 cm
• warstwa odsączająca piaskowa 5 cm.



Nawierzchnia z kostki bazaltowej mieszana z nawierzchnią trawiastą w proporcji 50 : 50% 
(szachownica). Kostka bazaltowa zdemontowana z ulicy Kolegialnej, składowana w bazie 
Muniserwisu, o wymiarach: ok. 8/11 cm. Wymaga oczyszczenia ręcznego. Pola do obsadzenia 
trawą usztywnione plastikową kratą rastrową np. ecoraster. Jako obrzeże wykorzystane obrzeże 
trawnikowe PCV mocowane systemowymi szpilkami np. Eko-bord 78, MultiBord 78.

UWAGA: Zobowiązuje się wykonawcę do wizji lokalnej.

Kostka bazaltowa składowana przez Muniserwis.

Obrzeże PCV. Krata trawnikowa ecoraster.


