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wyposażone w spody - niecki, o wgłębieniu, które ułatwi ptakom budowę gniazda. Przyjęte 

rozwiązania umożliwiają łatwą wymianę elementów drewnianych w razie potrzeby oraz zapewniają 

łatwy dostęp do gniazd w razie koniecznej interwencji. Szczegółowy projekt budek lęgowych zawiera 

rys. A-05. 

 

b) wieża typu 2 

 

Ilość miejsc lęgowych w konstrukcji powinno zapewnić gniazdowanie, co najmniej 37 parom ptaków. 

Miejsca lęgowe powinny być lokalizowane na wysokości, co najmniej 3,5 metrów powyżej terenu 

otaczającego wieżę oraz co najmniej 3,5 metrów od podstawy wieży. Każde miejsce lęgowe powinno 

być niezależne i charakteryzować się minimalnymi wymiarami wewnętrznymi 170mm wysokości x 

240mm x 250mm. Zastosowano rozwiązania, które ułatwiają ptakom orientację w znalezieniu swojego 

gniazda i które zabezpieczają miejsca lęgowe przed słońcem i deszczem oraz przegrzaniem. Każde 

miejsce lęgowe powinno posiadać możliwość otwarcia oraz posiadać otwór wlotowy o wymiarach, 

który uniemożliwi użytkowanie miejsca lęgowego przez inne ptaki niż jerzyki. Miejsca lęgowe należy 

wykonać przy użyciu naturalnych materiałów jak sklejka wodoodporna z drewniana iglastego grubości 

10mm. Połączenia powinny być trwałe i odporne na ruchy bezwładnościowe całej konstrukcji za 

pomocą gwoździ. Powierzchnię zewnętrzną należy zabezpieczyć lakierobejcą bezbarwną lub o kolorze 

naturalnego odcienia drewna. Powierzchnia wewnętrzna miejsca lęgowego jak i wewnętrzne 

krawędzie otworu wlotowego powinny być wolne od jakichkolwiek lakierów. Każde miejsce lęgowe 

powinno być wyposażone w spody - niecki, o wgłębieniu, które ułatwią ptakom budowę gniazda. 

Przyjęte rozwiązania umożliwiają łatwą wymianę elementów drewnianych w razie potrzeby oraz 

zapewniają łatwy dostęp do gniazd w razie koniecznej interwencji. Szczegółowy projekt budek 

lęgowych zawiera rys. A-06. 

 

2.7.4. Wymagania odnośnie tablicy informacyjnej 

 

a) wieża typu 1 

 

Konstrukcja powinna posiadać tabliczkę informacyjną o przybliżonych wymiarach 200x700mm, na 

której znajdą się informacje o jerzykach i akcji jego ochrony oraz inne istotne informacje na temat 

konstrukcji. Tablica powinna być wykonana z materiałów trwałych a wydruk powinien być odporny na 

promieniowanie UV, wilgoć i akty wandalizmu np. dibond gr.=5 mm. 

Projekt graficzny został dołączony do dokumentacji jako załącznik. 

 

 

 

 

 



Wieże lęgowe dla jerzyków – budżet obywatelski wraz z zagospodarowaniem terenu 

 
MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. o. o. 

ul. Okulickiego 30/23, 05-500 Piaseczno 
 

 Strona 22 z 31 

b) wieża typu 2 

 

Konstrukcja powinna posiadać tabliczkę informacyjną o przybliżonych wymiarach 500x500mm, na 

której znajdą się informacje o jerzykach i akcji jego ochrony oraz inne istotne informacje na temat 

konstrukcji. Tablica powinna być wykonana z materiałów trwałych a wydruk powinien być odporny na 

promieniowanie UV, wilgoć i akty wandalizmu np. dibond gr.=5 mm. 

Projekt graficzny został dołączony do dokumentacji jako załącznik. 

 

2.7.5.  Wymagania odnośnie konstrukcji  

 
Konstrukcja wieży lęgowej powinna być trwała, niepalna i odporna na warunki atmosferyczne oraz 

odporna na akty wandalizmu. Konstrukcja powinna być łatwa w montażu i przystosowana do 

transportu drogą publiczną bez przekraczania skrajni drogi. 

Projekt konstrukcyjny dla wież został dostarczony Zamawiającemu w osobnym opracowaniu. 

 

2.7.6.  Konstrukcja główna 

 

a) wieża typu 1 

 

Konstrukcja wieży lęgowej powinna być trwała, niepalna i odporna na warunki atmosferyczne oraz 

odporna na akty wandalizmu. Wieża lęgowa zaprojektowana została w konstrukcji stalowej, w postaci 

dwugałęziowego słupa z profili prostokątnych o grubości ścianki 4mm zwieńczonych ramionami z 

profili prostokątnych o grubości ścianki 4mm, stanowiących pod konstrukcję dla konstrukcji, na której 

osadzone zostaną budki lęgowe. Wieża w widoku ma kształt litery Y. Wysokość całkowita konstrukcji 

stalowej powyżej terenu to ok. 7,72 m, zaś rozpiętość ramion to ok. 4,3 m. Słup oraz ramiona stanowią 

oddzielne elementy montażowe, które zostaną połączone na montażu przy użyciu zestawów 

śrubowych (śruby M16x175 klasa 5.8 ocynkowane 12szt.). 

 

Rozwiązania materiałowe: 

 Konstrukcja stalowa: stal S355: stopa i trzon; stal S235: osprzęt 

Zabezpieczenie antykorozyjne stali: 

 Konstrukcje należy ocynkować ogniowo oraz zabezpieczyć powłoką malarską farbą 

epoksydową, poliuretanową z pistoletu w kolorze jasnoszarym RAL 9006 – podkład 50 

mikronów, warstwa pośrednia 120 mikronów, nawierzchnia 80 mikronów. 
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Rysunek 13 Sylwetka wieży lęgowej dla jerzyków – wersja dwuramienna 

 

b) wieża typu 2 

 

Wieża lęgowa zaprojektowana została w konstrukcji stalowej, w postaci jednogałęziowego słupa z 

profilu "U", wykonanego z blach stalowych o grubości 12mm, zwieńczonego jednym ramieniem ze 

zbieżnego profilu "U", wykonanego z blach stalowych o grubości 8mm. Ramię konstrukcji stanowi pod 

konstrukcję dla konstrukcji, na której osadzone zostaną budki lęgowe. Wieża w widoku ma kształt 

litery Y, bez jednego ramienia. Wysokość całkowita konstrukcji stalowej powyżej terenu to ok. 7,6 

m, zaś odchylenie ramienia to ok. 1,8 m. Słup oraz ramię zostaną połączone ze sobą połaczone 

spawem czołowym, estetycznie wykończonym. 

Rozwiązania materiałowe: 

 Konstrukcja stalowa: stal S355: stopa i trzon; stal S235: osprzęt 

Zabezpieczenie antykorozyjne stali 

 Konstrukcje należy ocynkować ogniowo oraz zabezpieczyć powłoką malarską farbą 

epoksydową, poliuretanową z pistoletu w kolorze jasnoszarym RAL 9006 – podkład 50 

mikronów, warstwa pośrednia 120 mikronów, nawierzchnia 80 mikronów. 
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Rysunek 14 Sylwetka wieży lęgowej dla jerzyków – wersja jednoramienna 

 

2.7.7. Fundament 

 

Prefabrykowany lub wylewany w terenie przeliczony (ze względu na ciężar własny konstrukcji, ciężar 

budek lęgowych, obciążenie śniegiem oraz powierzchnię naporu wiatru działającą na konstrukcję) do 

posadowienia w I strefie wiatrowej zgodnie z normą PN EN 1991-1-4 i dopasowany do warunków 

gruntowych – załączyć dokument potwierdzający. Kotwa stalowa wykonana z prętów stalowych w gat. 

S355 klasy 8,8. Projekt konstrukcyjny dla fundamentów został dostarczony Zamawiającemu w 

osobnym opracowaniu.  

 

 

 

 



Wieże lęgowe dla jerzyków – budżet obywatelski wraz z zagospodarowaniem terenu 

 
MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. o. o. 

ul. Okulickiego 30/23, 05-500 Piaseczno 
 

 Strona 25 z 31 

a) wieża typu 1 

 
Rysunek 15 Fundament wież lęgowych dla jerzyków – wersja dwuramienna 

 

b) wieża typu 2 

 

 
Rysunek 16 Fundament wież lęgowych dla jerzyków – wersja jednoramienna 
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2.7.8. Instrukcja montażu 

 

a) wieża typu 1 

 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w dzień wolny od opadów, przy temperaturze powyżej 5 

stopni Celsjusza i przy wietrze nieprzekraczającym 3m/s. Fundament prefabrykowany należy ułożyć 

w uprzednio przygotowanym wykopie. Dno wykopu należy wyrównać (wypoziomować) i wzmocnić 

wylewką betonową grubości 15cm (beton C8/10). Fundament po ustawieniu należy obsypać gruntem 

nawiezionym. Na głębokości 1 metra należy wykonać uziemienie konstrukcji i zamontować szpikulce 

odgromowe. Teren przy fundamencie wyrównać do poziomu terenu otoczenia wykorzystując ziemię 

ogrodniczą i obsiać nasionami trawy. Elementy stalowe konstrukcji należy podnosić z naczepy i 

montować na fundamencie za pomocą podnośnika dźwigowego przy użyciu pasów w celu uniknięcia 

uszkodzeń powłok ocynkowanych i lakierniczych. Główna konstrukcja stalowa składa się z 3 

elementów montażowych: trzonu i dwóch skrzydeł -ramion z szufladami lęgowymi. Ramiona wieży 

należy zamontować do głównego trzonu przed montażem na fundamencie oraz dokonać niezbędnych 

połączeń elektrycznych wewnątrz konstrukcji. Następnie należy zamontować konstrukcję na 

fundamencie przy użyciu podnośnika dźwigowego. Konstrukcję należy wypoziomować za pomocą śrub 

na kotwach. Po wykonaniu poziomowania zamontować taśmę izolacji odgromowej do konstrukcji oraz 

wykonać prace wykańczające wg rysunku montażu kotwy. Tak przygotowana konstrukcja jest gotowa 

do montażu baterii akumulatorowych oraz rozruchu.  

 

b) wieża typu 2 

 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w dzień wolny od opadów, przy temperaturze powyżej 5 

stopni Celsjusza i przy wietrze nieprzekraczającym 3m/s. Fundament prefabrykowany należy ułożyć 

w uprzednio przygotowanym wykopie. Dno wykopu należy wyrównać (wypoziomować) i wzmocnić 

wylewką betonową grubości 15cm (beton C8/10). Fundament po ustawieniu należy obsypać gruntem 

nawiezionym. Na głębokości 1 metra należy wykonać uziemienie konstrukcji i zamontować szpikulce 

odgromowe. Teren przy fundamencie wyrównać do poziomu terenu otoczenia wykorzystując ziemię 

ogrodniczą i obsiać nasionami trawy. Elementy stalowe konstrukcji należy podnosić z naczepy i 

montować na fundamencie za pomocą podnośnika dźwigowego przy użyciu pasów w celu uniknięcia 

uszkodzeń powłok ocynkowanych i lakierniczych. Główna konstrukcja stalowa składa się z 1 elementu 

montażowego: trzonu z szufladami lęgowymi. Konstrukcję należy zamontować na fundamencie przy 

użyciu podnośnika dźwigowego. Konstrukcję należy wypoziomować za pomocą śrub na kotwach. Po 

wykonaniu poziomowania zamontować taśmę izolacji odgromowej do konstrukcji oraz wykonać prace 

wykańczające wg rysunku montażu kotwy.  
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Rysunek 17 Schemat montażu kotwy wieży typu 1 i 2 

 
 

2.7.9. Zestawienie ilościowe materiałów 

 

Lp. Nazwa elementu Ilość 

I 
Konstrukcja stalowa wieży typ 1 , cynkowana i malowana wg RAL, tablica 
informacyjna, budki 90 szt. z nieckami, system wabiący solarny-LED 
 

2 kpl. 

1 
Słup stalowy dwugałęźny z profili prostokątnych o grubości ścianki 4mm o dł. Ok. 
6000mm 2 kpl. 

2 Ramię stalowe z profilu prostokątnego o grubości ścianki 4mm o dł. Ok. 2700mm 4 szt. 
3 Budki lęgowe ze sklejki wodoodpornej 180 szt. 
4 2 szt. paneli solarnych o wym. max. 1490 x 675 x 35mm 2 kpl. 
5 Zestaw 2 szt. akumulatorów w skrzyni z drzwiczkami otwieranymi 1 kpl. 
6 Wabik (głośnik) 2 szt. 
7 Fundament prefabrykowany z kotwami 2 szt. 
8 Instalacja odgromowa 2 kpl. 
9 Tablica informacyjna 2 szt. 

II 
Konstrukcja stalowa wieży typ 2 , cynkowana i malowana wg RAL, tablica 
informacyjna, budki 37 szt. z nieckami, system wabiący solarny 
 

1 kpl. 

1 Słup stalowy o profilu ‘U’ kształtnym o grubości ścianki 12mm i dł. ok. 5635mm 1 szt. 
2 Ramię stalowe z profilu ‘U’ kształtnego o grubości ścianki 8mm I dł. ok. 2675mm 1 szt. 
3 Budki lęgowe ze sklejki wodoodpornej 37 szt. 

betonowa klasu B10/12 
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4 Panel solarny o wym. max. 1490 x 675 x 35mm 1 szt. 
5 Zestaw 1 szt. akumulatora w skrzyni z drzwiczkami otwieranymi 1 szt. 
6 Wabik (głośnik) 1 szt. 
7 Fundament prefabrykowany z kotwami 1 szt. 
8 Instalacja odgromowa 1 kpl. 
9 Tablica informacyjna 1 szt. 

 
 

Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, układ oraz ilość elementów wyposażenia. Podane opisy oraz zdjęcia 

przykładowych rozwiązań mają na celu wskazanie charakteru, estetyki, kształtu, kolorystyki, materiału oraz 

formy proponowanych elementów wyposażenia.  

Przedstawione na zdjęciach przykładowe rozwiązania objęte są obrębnymi prawami autorskimi i patentem. 

Autorzy niniejszego opracowania nie są właścicielami praw autorskich do przedstawionych na zdjęciach wzorów. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać elementy wyposażenia z użyciem właściwych produktów lub wykonać je 

w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie ochrony praw autorskich. Ewentualna zmiana 

wyposażenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem. 
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