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1. Informacje wyjściowe 

1.1. Przedmiot inwestycji oraz jej przewidywane efekty 

Przedmiotem opracowania jest teren zielony zlokalizowany w dzielnicy Podolszyce w Płocku, zlokalizowany pomiędzy Parkiem

Północnym a  ulicami  Hubalczyków,  Kutrzeby,  Ofiar  Katynia,  Obrońców  Helu  na  działkach  nr  293/49,  293/187,  293/188,

2906/147, 2906/148, 2906/149, 2906/150, 2906/119. 

Opracowana koncepcja stanowić będzie podstawę do sporządzenia dokumentacji technicznej - budowlanej i wykonawczej dla

realizacji  inwestycji  zagospodarowania  przedmiotowych  działek,  uzyskania  niezbędnych  pozwoleń  i  uzgodnień  na  etapie

projektu budowlanego oraz przeprowadzenia zamierzenia budowlanego. 

1.2. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji

-  Umowa nr 78/WIR-I/Z/737/2016 z dnia 19.04.2016 r. zawarta pomiędzy Gminą - Miasto Płock, ul. Stary Rynek 1, 09-400

Płock a firmą BTProject s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznań  

- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.  Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptrucku czyli

toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - Budżet Obywatelski. – Załącznik nr 1 do Umowy 

-  Mapa sytuacyjno -  wysokościowa do celów projektowych WGD-I.6640.375.2016 w skali  1:500,  miasto  Płock,  Podolszyce,

opracowana  27.04.2016r.  w  BPiM  Geodezja  Sp.j.,  ul.  Dworcowa  10,  09-402  Płock  przez  uprawnionego  geodetę  inż.  Jan

Kucharzak (upr geod. nr 5572)

- Wypisy za skorowidza działek Starostwa Powiatowego w Płocku, z dnia 25.04.2016r. oraz 18.05.2016r. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Podolszyce Północ, Uchwała Nr 346/XIX/03 Rady Miasta Płocka z

30 grudnia 2003

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. j.t.)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1232 ze zm.) 

- 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. Nr 130, poz. 1389) 

1.3. Określenie lokalizacji i charakterystyka terenu  

Teren  opracowania  zlokalizowany  na  działkach  nr  293/49,  293/187,  293/188,  2906/147,  2906/148,  2906/149,  2906/150,

2906/119 w dzielnicy Podolszyce, w Płocku, w województwie mazowieckim. Obszar opracowania ma 38537,8129 m². Zgodnie z

zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu opracowania ustala się realizację urządzeń sportowo-

rekreacyjnych w ramach terenu oznaczonego symbolem 2US, 3US, ciągów pieszych 60KX i 61KX oraz ciągu pieszo-jezdnego

58KY.  

Właścicielem działek nr  293/49, 293/187, 293/188, 2906/147, 2906/148, 2906/149, 2906/150, 2906/119  jest Gmina Płock z

siedzibą w Płocku, ul. Stary Rynek 1. 
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Teren jest obecnie porośnięty prawie w całości trawą, pojawia się nawierzchnia z płyt betonowych oraz fragmenty chodnika

betonowego. Większość przejść przez teren ma charakter wydeptanych „przedeptów”. W granicy opracowania nie występują

obiekty  kubaturowe.  Obszar  porasta  12  drzew,  zlokalizowane  są  tu  pozostałości  infrastruktury  boisk  do  piłki  nożnej  oraz

pozostałości  i  nieliczne elementy małej  architektury.  W południowo-wschodnim fragmencie  opracowania  zlokalizowana jest

górka saneczkowa, która przeznaczono do modernizacji. 

Obszar  w  części  posiada  oświetlenie  wysokie  oraz  uzbrojenie  podziemne  –  w  tym  sieć  wodociągową  w160  oraz

elektroenergetyczną. W sąsiedztwie obszaru opracowania, na terenie boiska sportowego przebiega sieć kanalizacji deszczowej

kd80. 

Przeprowadzone  badania  geotechniczne wykazały,  że  na  przedmiotowym terenie  występują  następujące  warunki  gruntowo-

wodne:

- od powierzchni terenu do głębokości 0,6 m - 0,7 m grunty nasypowe niebudowlane - gliny piaszczyste, piaski drobne

- poniżej, do głębokości 3,0 m ppt. gliny piaszczyste. 

- wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości wykonanych otworów, tj. 3,0 m ppt.

Przestrzeń posiada wysoki potencjał rekreacyjny i sportowy, jednak obecny brak jakichkolwiek elementów zagospodarowania

wpływa negatywnie na odbiór miejsca oraz sprawia, że przestrzeń publiczna nie spełnia oczekiwanych funkcji. 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, ani nie znajduje się w granicach obszaru górniczego. 
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2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.1. Główne założenia koncepcji zagospodarowania  

W ramach koncepcji  Centrum Sportów Ekstremalnych projekt  przewiduje  sportowe i  rekreacyjne zagospodarowanie terenu

(boiska sportowe, strefy sportu i rekreacji, górka, miejsca relaksu i piknikowe) wraz z wyznaczeniem ciągów komunikacyjnych,

elementów małej architektury, oświetleniem, odwodnieniem i nowymi nasadzeniami zieleni. 

2.2.  Projektowane  elementy  zagospodarowania  terenu  oraz  zmiany  w  dotychczasowej  infrastrukturze
zagospodarowania terenu 

Projekt zagospodarowania terenu Centrum Sportów Ekstremalnych w dzielnicy Podolszyce przewiduje następujący program

funkcjonalny dla obszaru opracowania:

A. Pumptrack czyli tor do jazdy grawitacyjnej (zaprojektowany w ramach I Etapu przedmiotowego Zamówienia)

B.  Betonowy tor  płaski  do jazdy na rolkach,  deskorolkach,  rowerach,  hulajnogach,  etc.  (zaprojektowany w ramach I  Etapu

przedmiotowego Zamówienia)

C. Skatepark 

D. Strefa akrobatyki i tańca 

E. Flowpark – parkour

F. Flowpark – street workout

G. Runmagedon

H. Kort tenisowy

I. Miejsce do mini golfa

J. Boisko do siatkówki 

K. Boisko do siatkówki plażowej

M. Boisko do piłki ręcznej 

N. Slalom park

O. Miejsce ze stołami do pingponga

P. Miejsce do gry w boule

R. Miejsca piknikowe

S. Strefa relaksu 
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T. Górka ze zjeżdżalniami i strefą dla kina plenerowego 

U. Ciągi piesze o zróżnicowanych szerokościach 

W. Wrotkowisko w postaci pętli zewnętrznej 

Program funkcjonalny obrazuje Rys. 2. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu w Części rysunkowej opracowania. 

2.3. Bilans terenu   

2.4. Ukształtowanie i nawierzchnie ciągów pieszych 

Układ komunikacji wyznaczono na podstawie istniejących w terenie “przedeptów”, powielając siatkę obecnie istniejących dojść i

ścieżek. Utrzymano wyznaczone przez MPZ ciągi piesze 60KX (szerokość w liniach rozgraniczających 8m) i 61KX (szerokość w

liniach  rozgraniczających  6m)  oraz  pieszo-jezdne  58KY  (szerokość  w  liniach  rozgraniczających  8m).  Pozostałe  ścieżki

wyznaczono jako główne o szerokości 3m i dojścia o szerokości 2m. Szerokość 3m zapewnia możliwość dojazdu dla pojazdów

obsługujących park. 

Proponuje się zastosowanie nawierzchni żwirowo-gliniastej z obrzeżem stalowym na wszystkich ciągach pieszych ze względu na

jej  ekologiczny  charakter  oraz  przepuszczalność  wody.  Na  głównym  ciągu  zlokalizowanym  centralnie  –  ścieżce  biegnącej

diagonalnie w miejscu obszaru 61KX w MPZP projekt zakłada zastosowania utwardzenia i podbudowy utrzymującej tonaż do 2t. 
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Element zagospodarowania Powierzchnia (m2) Powierzchnia (%)

Powierzchnia całkowita 38 537 100%

Nawierzchnia żwirowo-gliniasta – ciągi piesze 5 164 13,40

Nawierzchnia żwirowo-gliniasta  - ciąg pieszo-jezdny 1 052 2,73

Nawierzchnie betonowe 2 530 6,56

Nawierzchnia betonowa z kostki bezfazowej 1 212 3,15

Nawierzchnia żwirowa 1 154 2,99

Nawierzchnie piaszczyste  1 519 3,94

Nawierzchnia syntetyczna typu SAMBA w kolorze szarym 1 363 3,54

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 1 626 4,22

Łąka kwietna 1 875 4,87

Nawierzchnie trawiaste specjalistyczne wzmocnione 7 001 18,17

Nawierzchnie trawiaste 7 588 19,69

Pumptrack z wyłączeniem terenu pod ciąg pieszy (zadanie reali-

zowane w ramach odrębnej inwestycji) 6 453 16,74



2.5. Pozostałe nawierzchnie  

Dla poszczególnych stref funkcjonalnych przewidziano dostosowane do aktywności nawierzchnie. 

A. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna w kolorze jasnoszarym na podbudowie przepuszczalnej z kruszyw

kamiennych 

- kort tenisowy – pow. 651 m2

- boisko do siatkówki – pow. 667 m2

- strefa akrobatyki i tańca – pow. 308 m2

B. Nawierzchnia syntetyczna typu SAMBA w kolorze szarym na podbudowie z piasku zagęszczonego 

- flowpark – parkour – pow. 1363 m2 

C. Nawierzchnia betonowa z dylatacją z betonu minimum C30/37 XF3 na podbudowie z kruszyw kamiennych

- skatepark - pow. 709 m2

- podłoga taneczna w strefie tańca i akrobatyki - pow. 60 m2

- slalom park - pow. 900 m2

D. Nawierzchnia betonowa kostka bezfazowa

- wrotkowisko – pętla zewnętrzna - pow. 1212 m2

E. Nawierzchnia żwirowa (żwir rzeczny płukany, frakcja 2-8mm)

- flowpark – street workout - pow. 1154 m2

F. Nawierzchnia piaszczysta (ziarno 0,2 -2mm)

- boisko do siatkówki plażowej - pow. 376 m2

- boisko do piłki ręcznej - pow. 1083 m2

- teren do gry w boule - pow. 60 m2

G. Nawierzchnia trawiasta specjalistyczna wzmocniona 

- górka - pow. 4978 m2

- strefa piknikowa - pow. 235 m2

- strefa relaksu - pow. 140 m2

- strefa runmagedonu - pow. 1648 m2

2.6. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane 

Szczegółowe rozmieszczenie i ilość elementów małej architektury powinno zostać zatwierdzone na etapie projektu budowlanego. 

MAŁA ARCHITEKTURA

Proponuje się wprowadzenie spójnego systemu małej architektury i identyfikacji wizualnej zgodnego z wytycznymi Zespołu ds.

Estetyki Urzędu miasta Płocka w zakresie wzorów małej architektury stosowanej w przestrzeniach publicznych miasta. 

A. Ławka typ 1 - ławka parkowa z oparciem i podłokietnikami - np. Aketi, marki Im Produkcja. 

Wys.  83cm, szer.  70 cm,  dł.  180 cm.  Stalowa konstrukcja  połączona z  drewnianymi deskami z  drewna egzotycznego iroko

olejowanego dwukrotnie za pomocą nierdzewnych śrub. Konstrukcja nośna z dwóch spawanych boków z profili stalowych oraz

blachy stalowej wycinanej plazmowo. Siedzisko z 4 desek drewnianych, oparcie z 5 desek drewnianych  drewna egzotycznego

iroko olejowanego dwukrotnie. Profile stalowe i blacha malowane proszkowo na kolor RAL 9007. 

B. Ławka typ 2 - ławka parkowa bez oparcia.  
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Wys.  42cm,  szer.  72 cm,  dł.  500 cm.  Stalowa konstrukcja  połączona z  drewnianymi deskami z drewna egzotycznego iroko

olejowanego dwukrotnie za pomocą nierdzewnych śrub. Konstrukcja nośna z dwóch spawanych boków z profili stalowych oraz

blachy stalowej wycinanej plazmowo. Siedzisko z 4 desek drewnianych, iroko olejowanego dwukrotnie. Profile stalowe i blacha

malowane proszkowo na kolor RAL 9007. 

C. Poidełko – np. hydro 410, marki mmcite. 

Fontanna z pitną wodą ze stali nierdzewnej złożone ze słupka i miski. Wys. 84,5 cm, śr. misy 33cm. 

D. Stojaki rowerowe -  np. UF -03003 marki Metalico. 

Wys. 80cm, dł. 100cm, szer. 5cm. Profile stalowe o przekroju kwadratowym 3cmx3cm, ocynkowane i malowane proszkowo na

kolor RAL 9007. 

E. Tablice informacyjne i regulaminowe 

Wys. 180cm, szer. 80 cm. Stalowa konstrukcja ze spawanych profili kwadratowych 3x3cm, gr. stali 3mm. Nadruk UV w kolorze

białym, na płytę stalową gr. 3mm. Profile stalowe i blacha malowane proszkowo na kolor RAL 9007. 

3x3cm

F. Kosze na śmieci - np. Square 2, marki Im Produkcja.

Wys. 80cm, szer. 32 cm, dł. 32 cm. Korpus o geometrycznym kształcie z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na

kolor RAL 9007. Wewnątrz obudowy pojemnik wewnętrzny z blachy ocynkowanej. 

OŚWIETLENIE

Proponuje się doświetlenie całego obszaru opracowania za pomocą dwóch typów oświetlenia wysokiego. Latarnie wysokie – np.

Vega  Led  Alfa,  marki  Rosa  na  słupach  stalowych  wys.  4,5m  zlokalizowano  wzdłuż  głównych  ciągów  komunikacyjnych  w

odległościach ok. 20m. Dla doświetlenia boisk proponuje się zastosować oświetlenie specjalistyczne – np. Artemis Led marki

Rosa na słupie 10m, po 4-6 latarni na bisko. 

OGRODZENIA BOISK

Projekt zagłada wprowadzenie piłkochwytów i ogrodzeń na potrzeby funkcjonowania zaproponowanych boisk. W tym:

- kort tenisowy – wys. 3 m

- boisko do piłki ręcznej – wys. 3 m

- boisko do siatkówki – wys. 3 m

Proponuje się zastosowanie ogrodzenia z panelowego kratowego z prętów stalowych zgrzewanych o dostosowanej wysokości,

malowanego proszkowo na kolor RAL 9007 – np. Vega 2D, marki Wiśniowski. 

URZĄDZENIA SKATE PARKU 

Proponuje  się  rozwiązanie  zagospodarowania  skateparku za  pomocą systemu urządzeń prefabrykowanych  usytułowałych  w

nawierzchni betonowej z dylatacją. Na potrzeby koncepcji przedstawia się jedno z możliwych rozwiązań zagospodarowania tej

strefy. Szczegółowy dobór elementów i ich usytuowanie do doprecyzowania na etapie projektu budowlanego. 

Proponowane elementy prefabrykowane skateparku to Quarter pipe 45st, Funbox z grindbox 3/3, poręcz 3/1 + 2 x grindbox,

Poręcz prosta, Ławka, Bank ramp 30st, Bank-wall + funbox piramida z poręczą łamaną, Poręcz prosta mała, Grindbox 12. 

Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być laminowane. Zaoferowane urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej,

laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości.  Boczne panele wykonane ze

sklejki  ciemnej  laminowanej  i  wodoodpornej  18  mm,  powinny  mieć  system  wentylacji  umożliwiający  swobodny  przepływ

powietrza przez element. Elementy wykonane z modułów nie większych niż 1220 mm, połączonych tak by tworzyć element.

Wszystkie płyty sklejki wycinane za pomocą maszyn numerycznych CNC. Dopuszcza się zastosowanie elementów z tworzywa

sztucznego. Moduły należy mocować przy pomocy śrub, śruby nie mogą wystawać ponad płaszczyznę montowanego elementu.

Element  jezdny  wykonany  ze  sklejki  ciemnej  laminowanej  wodoodpornej  min.  18mm,  pokrytej  kompozytem  6mm,  na

elementach łukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6 mm. Dopuszcza się wykonanie elementu jezdnego z
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10mm Polietylenu, pokrytego 6mm kompozytem. Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki wykonać

ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Wszystkie załamania na bankach i funboxach należy zabezpieczyć blachą gr. min. 3

mm.

POZOSTAŁE ELEMENTY

Elementy do street  workoutu,  parkouru oraz runmagedonu należy doprecyzować w projekcie budowlanym. Projekt zakłada

zastosowanie  produktów  stalowych,  z  minimalną  ilością  elementów  drewnianych.  Należy  przewidzieć  odpowiednie  strefy

bezpieczeństwa wokół elementów zgodnie z zaleceniami producentów. 

2.7. Zieleń

Projekt  zakłada  zachowanie  istniejącej  zieleni  wysokiej  oraz  wprowadzenie  nasadzeń  zieleni  niskiej,  krzewów  oraz  zieleni

wysokiej. 

Rozmieszczenie  projektowanych  grup  zieleni  zgodnie  z  rysunkiem  zagospodarowania,  szczegółowy  projekt  nasadzeń  do

sporządzenia na etapie sporządzania dokumentacji technicznej.  Proponuje się zastosowanie gatunków rodzimych, przewagę łąk

kwietnych  nad  trawnikami  i  rabatami  ozdobnymi  ze  względu  na  wartość  ekologiczną  i  ekonomiczną  takiego  rozwiązania.

Proponujemy następujące gatunki:

Zieleń wysoka – Grab pospolity  Carpinus Betulus, Klon polny  Acer negundo, Lipa drobnolistna  Tilia cordata, Jabłoń rajska

Malus Ola, Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata. 

Krzewy  –  Forsycja  ‘Maluch’  Forsythia  ‘Maluch’,  Kalina  japońska  Viburnum plicatum,  Śnieguliczka  biała Symphoricarpos

album.

 

Byliny – łąka kwietna jako mieszanka roślin rodzimych wieloletnich oraz traw. Skład gatunkowy powinien komponować się z

mieszanką dobraną w małym zakresie (Etap 1) opracowania i powinna zawierać minimum 50% gatunków kwietnych, w tym

m.in.  -  krwawnik pospolity, miłek letni, rzepik pospolity, kąkol polny, zawciąg pospolity, przytulia właściwa, chaber bławatek,

chaber łąkowy, chaber drakiewnik, złocień właściwy, złocień polny, cykoria podróżnik, cieciorka pstra, marchew zwyczajna.

Rośliny cebulowe – łąki kwietne i trawniki dla uzyskania pięknego wczesnego kwitnienia na wiosnę uzupełnić o rośliny cebulowe

– Krokus ‘Tricolor’ Crocus ‘Tricolor’, Krokus ‘Romance’ Crocus ‘Romance’, Krokus ‘Prince Claus’ Crocus ‘Prince Claus’. 

2.8. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze

Projektowana inwestycja - zagospodarowanie terenu zielonego jako Centrum Sportów Ekstremalnych nie będzie miała ujemnego

wpływu na środowisko naturalne.   
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3. Rozeznania branżowe infrastruktury technicznej 

3.1. Woda i ścieki 

Nawierzchnie przepuszczalne:

Nawierzchnia żwirowo-gliniasta utwardzona

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnia żwirowa

Nawierzchnie o ograniczonej przepuszczalności:

Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia syntetyczna – poliuretanowa

Nawierzchnia syntetyczna typu Samba

KANALIZACJA DESZCZOWA

Przepływ obliczeniowy w kanale dla deszczu o natężeniu 130 l/s*ha

Q = q x ψ x F [l/s]

gdzie:

Q - przepływ obliczeniowy [l/s],

q - jednostkowe natężenie deszczu = 130 l/s*ha,

ψ - współczynnik spływu = 0,7 (średni jak dla terenów podmiejskich)

F- powierzchnia zlewni = 4410 m2 = 0,441 ha

Obliczenie  natężenia  dopływu  wód  opadowych  wykonano  dla  deszczu  o prawdopodobieństwie  wystąpienia  raz  na  pięć  lat

(p=20%) i czasie trwania 15 min.

Q = 130 x 0,7 x 0,441

Q = 40,13 l/s

Sprawdzenie przepustowości przyjętego kanału wg programu Wavin – dobór rurociągów 

dla rury PP litych Sn8 przy przepływie 40,13 l/s i spadku 7%0 wypełnienie kanału wyniesie 49,1% przy prędkości 1,19 m/s.

Średnica rury została dobrana prawidłowo.

Obliczenie ilości wód deszczowych odprowadzanych do kanalizacji rocznie.

Średni opad roczny dla Płocka z 2015 r. wynosi 481 mm. 

Q – średnioroczna ilość wód wynosi:

Qśrrok = 0,481 m3/m2 x 4410 m2 x 0,7 = 1484,85 m3 

Średni opad roczny dla Płocka z 4 lat wynosi 531,8 mm. 

Q – średnioroczna ilość wód wynosi:

Qśrrok = 0,5318 m3/m2 x 4410 m2 x 0,7 = 1641,67 m3

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. odbiornikiem ścieków deszczowych będzie

istniejąca  kanalizacja deszczowa   400 mm biegnąca w rejonie  budynku sali  gimnastycznej  Gimnazjum nr 8,  włączenie  do

istniejącej studni o rzędnych 106,93/102,34.

Wody  opadowe  z  terenu  poszczególnych  obiektów  projektowanych  w  ramach  inwestycji  Centrum  Sportów  Ekstremalnych

odprowadzane będą przewodami zewnętrznymi do projektowanych studzienek żelbetowych  1200 mm lub  300 mm z tworzyw

sztucznych i skierowane do istniejącej studni kanalizacyjnej, przy czym z boisk o nawierzchni betonowej wody opadowe zostaną

wprowadzone do projektowanych betonowych wpustów ulicznych  500 mm, a następnie do projektowanej kanalizacji. 

Należy wykonać drenaż opaskowy i włączyć do projektowanych studni.

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PP litych SN8 o średnicy 200 i 315 mm. Rury łączone w kielichach na uszczelkę

gumową umożliwiają  wzajemne przesunięcia  części  rurociągu oraz  kompensację  wydłużeń,  zapewniając  przy  tym całkowitą

szczelność. 
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Kanalizację należy ułożyć ze spadkiem w kierunku odbiornika na podsypce piaskowej grubości 20 cm na całej długości kanału.

Rurociąg przysypać piaskiem na wysokość 20 cm ponad wierzch rury. Następnie rurociąg można przysypać gruntem rodzimym.

Przejścia  kanału  przez  studnie  wykonać  za  pomocą  systemowych  przejść  szczelnych  z  uszczelką  wargową,  gwarantujących

elastyczne połączenie zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków.

RETENCJA WÓD DESZCZOWYCH 

Zaprojektowane zostały dwa zbiorniki retencyjne przepływowe zatrzymujące nadmiar wody deszczowej. Zbiorniki wykonane z

żelbetu  o  pojemności  10  m3,  umiejscowione  poniżej  studni  przelewy  podłączone  do  nowo  zaprojektowanej  kanalizacji

deszczowej.  W okolicy urządzeń zlokalizowane zostały przyłącza elektryczne w celu zasilenia pomp wspomagających wtórne

pozyskanie wody.  

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki  wykonać jako rewizyjne na płycie  żelbetowej z kręgów żelbetowych zgodnie z normą PN-92/B-10729 o średnicy

1200 mm lub z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm, składające się z kinety jako elementu monolitycznego z dodatkową

dennicą  po  stronie  zewnętrznej,  rury  trzonowej,  teleskopu  zakończonego  żeliwną  pokrywą,  odpowiednio  do  danego

zastosowania.  Jako  zwieńczenia  należy  zastosować  właz  żeliwny  wsparty  na  żelbetowym  pierścieniu  odciążającym  lub

teleskopowym  adapterze  do  włazów  zgodnie  z zaleceniami  producenta  lub  jako  rewizyjne  na  płycie  żelbetowej  z kręgów

żelbetowych zgodnie z normą PN-92/B-10729 o średnicy 1200 mm.

Studnie należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 30 cm.

3.2. Energia elektryczna   

Zgodnie  z  warunkami wydanymi przez  Energa operator  miejscem dostarczania  energii  elektrycznej  dla  projektowanej  sieci

oświetlenia  terenu  są  zaciski  prądowe  na  wyjściu  przewodów  od  zabezpieczenia  w  rozdzielnicy  nN  w  kierunku  instalacji

odbiorcy. 

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej przy mocy przyłączeniowej: 7,0 kW

7,0 kW x 8h x 365 dni = 20 440 kWh

Wykonany został projekt oświetlenie terenu, zastosowane zostały dwa typy opraw Vega LED Alfa dla oświetlenia alejek oraz

Artemis LED dla oświetlenia boisk oświetlenia dodatkowo wykonano dwa przyłącza elektryczne umożliwiające podpięcie pomp

oraz kina letniego. Zastosowano linie kablowe oświetlenia ścieżek pieszych typu YAKY 4x25, rozgałęzienie linii za pomocą muf

rozgałęźnych żywicznych 0,6/1kV typu JLZR 1, lub równoważnych. Latarnie zlokalizowane będą na słupach stalowych o wys.

4,5m, oprawy z panelem LED. Oświetlenie będzie włączane automatycznie.

Napięcie  robocze wynosi  230/400V i  24V, 50 Hz.  Przy uszkodzeniu instalacji  nastąpi samoczynne wyłączanie  zasilania dla

wewnętrznych linii zasilających, izolację wzmocniona (kl. II ochronności).

Obudowa złącza pomiarowego termoutwardzalna, odporna na promieniowanie UV z daszkiem. Fundament musi posiadać płytę

kratkową stabilizującą posadowienie całości.  Złącze oświetleniowa zawiera zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i układ

sterowania oparty na zegarze astronomicznym. 

Kable na całej długości należy układać rurach HDPE dwuściennych ø 50 o sztywności obwodowej min. 11,0 kN/m2, koloru

niebieskiego (z oznaczeniem trasy folią),  zgodnie z normą N SEP-E-004: 2014. Kabel w rurze osłonowej może być ułożony

bezpośrednio w gruncie, bez piasku, jednak grunt rodzimy nie może zawierać gruzu, korzeni, kamieni, itp. 

Latarnie zostaną zaprojektowane w II klasie ochronności (izolacja wzmocniona). W tym celu oprawy i tabliczki bezpiecznikowe

muszą być wykonane w tej klasie. 
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4. Dokumentacja fotograficzna terenu 
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Fotografie autorstwa wykonawcy projektu, kwiecień 2016. 
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