
���������	�

��
����������������������
����������������

�

�������������������������
 !����"#�$��$���%&�'�
()*+,,��'-��.���
���/�))%*01,*+2*1,�

3�����������������'�!�"���
$�!��&,)�%%%�&(2�

 

 

Stadium PROJEKT BUDOWLANY 

Adres obiektu Miasto Radomsko – ul. Reymonta 8 
działki nr ewid. 117/3, 116/1 obr�b 18 Radomsko 

Kategoria obiektu Kategoria VIII 

Zadanie 
Przebudowa przegrody zewn�trznej budynku wielorodzinnego w ramach 
zadania pn.: „Budowa ogrodu wertykalnego na działce nr ewid. 117/3 i 

116/1 obr�b 18 w Radomsku” 

Inwestor Urz�d Miasta Radomska 
97-500 Radomsko, ul. Tysi�clecia 5 

Jednostka 
projektowa 

INVEST Grzegorz Piwnik 
USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I IN�YNIERII 

97-500 Radomsko, ul. Architektów 26a 

Data opracowania: Czerwiec 2021 r. 

Projektant 
br.  konstrukcyjna 

mgr in�. Sławomir Sajdak 
Nr upr. MAP/0156/PWOK/13 

 
 

Projektant 
br. sanitarna 

mgr in�. Tomasz Sobolewski 
Nr upr. LOD/0725/POOS/07 

 
 

Projektant 
br. elektryczna 

mgr in�. Jacek Strzelecki 
Nr upr. LOD/0883/PWOE/08 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt budowlany 

 
     

2 

SPIS  TRE�CI 
 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW ................................................................................................................. 3 
 

CZ��� A  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.   PRZEDMIOT INWESTYCJI ........................................................................................................................ 4 
1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji ................................................................................................................... 4 
1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji .................................................................................................................... 4 
1.3.   Nazwa i adres Inwestora .......................................................................................................................... 4 
1.4.  Nazwa i adres jednostki projektowej ......................................................................................................... 4 
1.5.  Materiały do opracowania projektu ........................................................................................................... 4 
1.5.1.Materiały geodezyjne. .............................................................................................................................. 4 
1.5.2. Materiały wykorzystane, przepisy ............................................................................................................ 4 
2.  DANE CHARAKTERYZUJ�CE PRZEDSI�WZI�CIE ................................................................................... 5 
3.   ISTNIEJ�CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........................................................................................ 5 
4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ............................................................................... 5 
5.   DANE INFORMACYJNE ............................................................................................................................. 5 
6.  DANE OKRE�LAJ�CE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.................................................................. 6 
7.  INFORMACJE O OBSZARE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU .......................................................................... 6 
8.  BADANIA GEOTECHNICZNE ..................................................................................................................... 6 
9.  OPINIA TECHNICZNA �CIANY KAMIENICY .............................................................................................. 6 
10. BILANS TERENU ........................................................................................................................................ 6 
 

CZ��� B  RYSUNEK DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
RYS. NR 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Skala 1:500 
 
CZ��� C  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

1.   PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY OBIEKTU ............................................................................ 8 
1.1. Przeznaczenie i funkcje obiektu ................................................................................................................. 8 
1.2.  Forma architektoniczna obiektu ................................................................................................................ 8 
2.   UKŁAD KONSTRUKCYJNY – ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE ................................. 8 
2.1. Opis przyj�tych rozwi�za� konstrukcyjnych – bran�a architektoniczna oraz konstrukcyjna......................... 8 
2.2. Opis przyj�tych rozwi�za� konstrukcyjnych – bran�a sanitarna ................................................................. 8 
2.3. Opis przyj�tych rozwi�za� konstrukcyjnych – bran�a elektryczna .............................................................. 9 
3.   PROJEKT URZ�DZENIA ZIELENI ............................................................................................................. 9 
4. TECHNOLOGIA ROBÓT ........................................................................................................................... 12 
4.1. Przygotowanie terenu pod budow� .......................................................................................................... 12 
4.1.1.Roboty przygotowawcze ........................................................................................................................ 12 
4.1.2.Zaplecze budowy ................................................................................................................................... 12 
4.2. Roboty ziemne ......................................................................................................................................... 12 
4.3. Uwagi i wytyczne do wykonania robót ...................................................................................................... 12 
4.4. Uwagi ko�cowe ....................................................................................................................................... 13 
5.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE INWESTYCJI .............................................................. 13 
6.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ....................................................................................................................... 13 
7.  SCHEMAT DZIAŁANIA INSTALACJI NAWODNIENIOWEJ ....................................................................... 13 
8.  OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA OBIEKTU ................................................................................................. 13 
 

CZ��� D      RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  
  
 

RYS. NR 2 – ROZMIESZCZENIE RO�LIN NA POWIERZCHNI �CIANY                                    Skala 1:50 
RYS. NR 3 – INSTALACJA NAWODNIENIOWA                                                                          Skala 1:50                 
RYS. NR 4 – INWENTARYZACJA BUDOWLANA                                                                        Skala 1:50               
                                                                                                            
 

CZ��� E      DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
 

1.   KSEROKOPIE UPRAWNIE	 PROJEKTANTÓW ...................................................................................... 19 
2.   KSEROKOPIE ZA�WIADCZE	 PROJEKTANTÓW O PRZYNALE�NO�CI DO IZBY IN�YNIERÓW ........ 24 
3.   OPINIA ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ............................................ 27 

 

  
 

 
 
 
 
 
 



Projekt budowlany 

 
     

3 

Radomsko, 24.06.2021 r. 
 
 
 

O�WIADCZENIE 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 
2020 poz. 1333)  

O�WIADCZAM, 
 
�e projekt budowlany pod nazw�:  
 
Przebudowa przegrody zewn�trznej budynku wielorodzinnego w ramach zadania pn.: 
„Budowa ogrodu wertykalnego na działce nr ewid. 117/3 i 116/1 obr�b 18 w Radomsku”, 
 
wykonany na zlecenie Urz�du Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysi�clecia 5, został 
sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y
.  
 

Projektanci: 
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CZ��� A – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 
 

Nazwa inwestycji: 
Przebudowa przegrody zewn�trznej budynku wielorodzinnego w ramach zadania 

pn.: „Budowa ogrodu wertykalnego na działce nr ewid. 117/3 i 116/1 obr�b 18 w 
Radomsku”. 

Lokalizacja inwestycji: 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 

radomszcza�skim, w miejscowo�ci Radomsko, na działce nr ewid. 117/3 i 116/1 obr�b 18 
Radomsko. 
 

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przegrody zewn�trznej budynku 
wielorodzinnego w ramach zadania pn.: „Budowa ogrodu wertykalnego na działce nr ewid. 
117/3 i 116/1 obr�b 18 w Radomsku”. 

Zakres inwestycji obejmuje: 
- wykonanie wzmocnienia powierzchni �ciany kamienicy, 
- monta� instalacji nawodnieniowej, 
- monta� instalacji elektrycznej zasilaj�cej szafk� sterowania nawodnieniem, 
- monta� systemu filcowego (kieszeniowego) pod projektowane nasadzenia, 
- wykonanie nasadze� ro�lin w kieszeniach modułów filcowych. 

W ramach realizacji zadania nie zmieni si� forma architektoniczna budynku. W wyniku 
przebudowy zostanie zwi�kszone obci��enie �ciany oraz fundamentu zwi�zane z monta�em 
konstrukcji ogrodu wertykalnego. 
 

1.3. Nazwa i adres inwestora 
 

Inwestorem przedsi�wzi�cia jest: 
Urz�d Miasta Radomsko 
97-500 Radomsko, ul. Tysi�clecia 5 
 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 
 
Wykonawc� dokumentacji projektowej jest: 

INVEST Grzegorz Piwnik 
USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I IN�YNIERII 
97-500 Radomsko, ul. Architektów 26a 

Projektanci: 
mgr in�. Sławomir Sajdak 
Upr. MAP/0156/PWOK/13 specjalno�
: konstrukcyjna. 
mgr in�. Tomasz Sobolewski 
Upr. LOD/0725/POOS/07 specjalno�
: sanitarna. 
mgr in�. Jacek Strzelecki 
Upr. LOD/0883/PWOE/08 specjalno�
: elektryczna. 
 

1.5. Materiały do opracowania projektu 
 

1.5.1. Materiały geodezyjne 
 

Projekt wykonano na mapie do celów projektowych zaewidencjonowanej w O�rodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku, pod nr 
P.1012.2019.2241 wykonanej przez uprawnionego geodet� Marka Osumka nr upr. 10374. 

 

1.5.2. Materiały wykorzystane, przepisy 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), 
• Zapisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska, 
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• Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze�nia 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 
1065), 

• Obowi�zuj�ce normy i przepisy, 
• Wizja lokalna w terenie, 
• Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500, 
• Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora, informacje techniczne od producentów i 

dostawców materiałów i elementów. 
 

2. DANE CHARAKTERYZUJ�CE PRZEDSI�WZI�CIE 
 

Powierzchnia �ciany obj�tej zakresem inwestycji:    105,0 m2. 
 
3. ISTNIEJ�CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO: 
Teren przyszłej inwestycji poło�ony jest w Radomsku przy ul. Reymonta 8. Na działce nr 

ewid. 116/1 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek wykonany w technologii tradycyjnej 
murowanej. Przed �cian� wschodni� budynku wykonane s� utwardzenia terenu o nawierzchni z 
kostki brukowej. Ponadto na przedmiotowych działkach znajduje si� infrastruktura techniczna w 
postaci instalacji elektroenergetycznej. Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywa si� przez 
istniej�cy zjazd z ul. Reymonta. 
 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o map� do celów projektowych 
na podstawie stanu istniej�cego na cz��ci działek nr ewid. 117/3 i 116/1 obr�b 18 Radomsko,  
wydzielonych geodezyjnie, oznaczonych na rys. nr 1 niniejszego opracowania. 

Nie planuje si� docelowo zmiany zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji 
obejmuje przebudow� przegrody zewn�trznej (�ciany) budynku wielorodzinnego w ramach 
zadania pn.: „Budowa ogrodu wertykalnego na działce nr ewid. 117/3 i 116/1 obr�b 18 w 
Radomsku” 

 
5. DANE INFORAMCYJNE 
 

Planowana inwestycja nie kwalifikuje si� do przedsi�wzi�
 mog�cych zawsze znacz�co 
oddziaływa
 na �rodowisko ani do rodzaju przedsi�wzi�
 mog�cych potencjalnie znacz�co 
oddziaływa
 na �rodowisko zgodnie Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsi�wzi�
 mog�cych znacz�co oddziaływa
 na �rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 
1839). 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zaj�ty pod ich wykonanie zostanie 
uporz�dkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Projektowane roboty b�d� prowadzone w 
pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w 
�rodowisko. Zastosowane rozwi�zania techniczne oraz wyroby budowlane nie b�d� wywierały 
ujemnego wpływu na �rodowisko naturalne i nie stwarzaj� zagro�enia dla warunków zdrowia i 
�ycia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Rozwi�zania projektowe 
gwarantuj� pełn� ochron� gleby, wód podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem si� 
zanieczyszcze� powstaj�cych w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu. Planowana inwestycja 
nie zmienia istniej�cych ju� rozwi�za� chroni�cych �rodowisko, nie przewiduje si� równie� 
wprowadzenia dodatkowych rozwi�za� chroni�cych �rodowisko.   

Zgodnie z art. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2021 poz. 497) 
nie jest wymagane sporz�dzanie �wiadectwa charakterystyki energetycznej dla 
przedmiotowego obiektu. Budynek poło�ony jest na działce o nr ewid. 116/1 przy ul. Reymonta 
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8 obj�ty jest ochron� konserwatorsk� poprzez uj�cie w gminnej ewidencji zabytków. W ramach 
opracowania uzyskano pozytywn� opini� ŁWKZ dla planowanego przedsi�wzi�cia. 

 

6. DANE OKRE�LAJACE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 

Teren zamierzenia inwestycyjnego poło�ony jest poza terenami górniczymi i nie wpływa 
na niego odziaływanie eksploatacji górniczej. 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zgodnie z art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz art. 18 rozporz�dzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) obszar 
odziaływania obiektu okre�lono w szczególno�ci wg przepisów:  
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 
- Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
�rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112), 

- Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 

- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020 r. poz. 293), 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). 

Obszar oddziaływania wykonywanych robót budowlanych nie b�dzie wykraczał poza 
zakres inwestycji i b�dzie obejmował wył�cznie cz��ci działek nr ewid. 117/3 i 116/1 obr�b 18 
Radomsko, obj�tych zakresem opracowania. 

 

 

8. BADANIA GEOTECHNICZNE 
Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych: 

• warunki gruntowo – wodne do realizacji przedmiotowego zadania s� korzystne, 
• grunty w podło�u zaliczono do gruntów nasypowych, gruntów spoistych 

twardoplastycznych i gruntów niespoistych zag�szczonych, 
• zwierciadło wody gruntowej zalega poni�ej strefy przemarzania gruntu, 
• warunki geotechniczne pozwalaj� na realizacj� przedmiotowej inwestycji, 
• projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z 

Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 
 

9. OPINIA TECHNICZNA �CIANY KAMIENICY 
Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudow� przegrody zewn�trznej 

budynku wielorodzinnego w ramach zadania pn.: „Budowa ogrodu wertykalnego na działce nr 
ewid. 117/3 i 116/1 obr�b 18 w Radomsku”   

Po dokonaniu wizji lokalnej oraz oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych 
przedmiotowego budynku – głównie �ciany zewn�trznej od wschodniej strony oraz jej 
posadowienia, stwierdza si�, �e roboty stanowi�ce zakres przedmiotowego projektu mog� by
 
wykonywane. W ramach robót planuje si� dodatkowo wzmocnienie powierzchni �ciany za 
pomoc� siatki z włókna szklanego pancernej o gramaturze min. 300 g/m2 oraz zaprawy klejowej 
mrozoodpornej i kołków monta�owych. Wykonanie ogrodu wertykalnego nie b�dzie znacznym 
obci��eniem dla konstrukcji �ciany – przewidywane obci��enie wyniesie ok. 25 kg/m2.  

Ponadto poprawione zostan� warunki termiczne budynku od strony ogrodu, który zim� 
zapobiegnie utracie ciepła, a latem ochroni budynek przed zbyt du�ym nagrzaniem. 

Reasumuj�c zastosowane rozwi�zania techniczne pozwol� na bezpieczne u�ytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z dotychczasowym sposobem u�ytkowania oraz poprawi� walory 
estetyczne budynku. 
 
10. BILANS TERENU 
 

 Projektowane roboty na �cianie kamienicy nie zmieni� istniej�cego bilansu terenu.  
 
 

Cz��� B   Rysunek do projektu zagospodarowania terenu 
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CZ��� C  
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY OBIEKTU 

1.1. Przeznaczenie i funkcje obiektu 

Zaprojektowany obiekt ma na celu o�ywienie niekorzystnie wygl�daj�cej �ciany 
kamienicy zlokalizowanej w centralnej cz��ci miasta Radomska. Budowa ogrodu wertykalnego 
poprawi walory estetyczne budynku, ponadto stanowi� b�dzie miejsk� wysp� ciepła oraz b�dzie 
naturalnym siedliskiem ro�lin i zwierz�t. 
 

1.2. Forma architektoniczna obiektu 

Forma architektoniczna projektowanej inwestycji jest typowa dla tego rodzaju obiektów.  
Podkonstrukcja systemu wykonana jest z ocynkowanych profili stalowych, do których 
przymocowane s� systemowe moduły filcowe (kieszeniowe). 

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY – ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

2.1. Opis przyj�tych rozwi�za� konstrukcyjnych – bran	a konstrukcyjna 

Wzmocnienie powierzchni 
ciany kamienicy: 
W ramach realizacji zadania planuje si� wzmocnienie powierzchni �ciany kamienicy. 

Przed przyst�pieniem do prac naprawczych nale�y uprzednio oczy�ci� powierzchni� �ciany za 
pomoc� myjki ci�nieniowej. Wzmocnienie �ciany oraz o�cie�y okna nale�y wykona� siatk� z 
włókna szklanego pancern� o gramaturze min. 300 g/m2 przy u�yciu zaprawy klejowej 
mrozoodpornej oraz kołków monta�owych. Naro�niki budynku oraz o�cie�a okien nale�y 
wzmocni� systemowymi profilami aluminiowymi. Ko�cowy etap remontu powierzchni �ciany 
stanowi impregnacja �ciany metod� natryskow� przy u�yciu bezbarwnego rozpuszczalnikowego 
impregnatu hydrofobizuj�cego, paroprzepuszczalnego i odpornego na alkalia. 

 
Wykonanie podkonstrukcji stalowej pod system filcowy: 

Podkonstrukcj� stalow� nale�y wykona� z profili stalowych, „kapeluszowych”, 
ocynkowanych o wysoko�ci min. 15 mm i gr. blachy profilu min. 0,5 mm. Profile nale�y 
zamontowa� w układzie podłu�nym na całej powierzchni �ciany w rozstawie osiowym co około 
50 cm (dwa profile na moduł filcowy). Do mocowania profili do �ciany nale�y u�ywa� kołków 
rozporowych systemowych.  

Stela� z blachy stalowej ocynkowanej zapewnia utrzymanie szczeliny dylatacyjnej 
mi�dzy �cian� budynku, a tyln� �cian� konstrukcji ogrodu wertykalnego. Szczelina zapewnia 
stref� izolacyjn� oraz cyrkulacj� powietrza która jest bardzo wa�na z uwagi na systematyczne 
nawadnianie ogrodu wertykalnego. 

Dodatkowo na wykonany stela� nale�y zamontowa� płyt� polipropylenow� koloru 
czarnego o grubo�ci 3 mm. Charakteryzuj�ca si� niewielk� wag� (500 g na m2). Gwarantuje to 
małe obci��enia dla stela�a i konstrukcji �ciany budynku, na której jest zainstalowany ogród 
wertykalny. 

 
Wykonanie systemu filcowego: 

Moduły systemu filcowego powinny by� wykonane z płyty polipropylenowej o grubo�ci 
min. 10 mm. Do płyty nale�y przymocowa� filc (koloru czarnego) w formie kiszeni o wymiarach 
jednej kieszeni ok. 27x15x8 cm. Moduły filcowe powinny mie� np. 12, 8 lub 4 kieszenie w 
zale�no�ci od wymiarów �ciany. Panel filcowy powinien charakteryzowa� si� reakcj� na ogie� 
„E”. Po dobraniu odpowiedniej ilo�ci modułów w zale�no�ci od przewidywanych nasadze� 
nale�y je przymocowa� do profili kapeluszowych przy u�yciu ł�czników systemowych. Waga 
najwi�kszego modułu filcowego z podlanymi ro�linami wynosi ok. 25 kg/m2. 
 

2.2. Opis przyj�tych rozwi�za� konstrukcyjnych – bran	a sanitarna 
 

INSTALACJA NAWODNIENIOWA: 
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 W ramach zadania planuje si� wykona� system nawadniania ogrodu wertykalnego. 
Zasilanie ogrodu w wod� realizowane b�dzie rurami PE DN40 z instalacji wodoci�gowej (studni 
technicznej DN1200) projektowanej wg odr�bnego opracowania. 

Projektowany system składał si� b�dzie z szafki sterowania nawodnieniem wykonanej z 
tworzywa oraz ocieplonej o wymiarach min. 100x100x40 cm wyposa�onej mi�dzy innymi w: 
- elektrozawory – 2 szt. 
- regulatory ci�nienia – 2 szt. 
- sterownik – 1 szt. 
- dozownik nawozu – 1 szt. 
- kompresor bezolejowy 8 bar, 1100W – 1 szt. 
- grzejnik elektryczny do ogrzewania szafki w okresie zimowym – 1 szt. 

Ponadto w skład systemu nawadniania b�dzie wchodzi� instalacja na�cienna słu��ca do 
zasilania modułów filcowych znajduj�cych si� w górnej cz��ci ogrodu. Instalacja na�cienna 
zasilaj�ca wykonana zostanie z rur PE DN25. Instalacj� nale�y obsadzi� w wykutych wcze�niej 
bruzdach oraz zako�czy� przelotem 3/4" GW. 
 W ka�dej kieszeni w górnym rz�dzie nale�y umie�ci� kroplowniki z kompensacj� 
ci�nienia (o wydajno�ci 4 litry na godzin�). Emitery z kompensacj� ci�nienia pozwalaj� na 
równomierne podlanie ogrodu wertykalnego. Emitery do nawadniania powinny by� u�yte tylko w 
górnej cz��ci ogrodu. Woda b�dzie spływa� z górnych poziomów w dół nawadniaj�c cał� 
�cian�. Dłu�szy i krótszy czas nawadniania pozwalana dozowanie odpowiednich ilo�ci wody.   

Jedna kiesze� powinna by� zaopatrzona min. w 2 litry wody na dob�. Cie�nie robocze 
przy którym otwieraj� si� kroplowniki to 1,5 atmosfery. Kroplowniki nale�y zainstalowa� na rurce 
o przekroju min. 7 mm. W celu odprowadzenia nadmiaru wody potrzebnej do nawadniania ro�lin 
pod ostatnim rz�dem modułów filcowych nale�y zamontowa� rynn� zbiorcz� wykonan� ze stali 
nierdzewnej. Wymiar rynny w przekroju poprzecznym to ok. 5 cm gł�boko�ci x 8 cm wysoko�ci. 
Rynn� nale�y zamontowa� równie� nad oknem. 

Odpływ z rynny powinien by� wykonany przy u�yciu rury PVC DN32 i wpi�ty do rury 
DN160 oraz zako�czonej rewizj� teleskopow� klasy A15. Wł�czenie rury DN160 nale�y 
wykona� do projektowanej wg odr�bnego opracowania studni rewizyjnej DN1000. Rury PVC 
nale�y dociepli� w gruncie stosuj�c np. otulin� styropianow�. 
 

2.3. Opis przyj�tych rozwi�za� konstrukcyjnych – bran	a elektryczna 
 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 
 

Szafk� sterowania nawodnieniem nale�y zasili� kablem YKY 4x10 mm2 z 
projektowanego wg odr�bnego opracowania zł�cza kablowego. Kabel nale�y układa� w wykutej 
bru�dzie �ciany. W szafce sterowania nawodnieniem nale�y umie�ci�: elektrozawory, regulatory 
ci�nienia, sterownik, kompresor bezolejowy oraz grzejnik elektryczny. Z szafki nale�y 
wyprowadzi� i umie�ci� w rynnach kabel grzejny, podwójnie izolowany z dwoma �yłami 
grzej�cymi o mocy 260W oraz zasilanie czujnika temperatury – kabel 4x0,5 mm2.      

 

3. PROJEKT URZ�DZENIA ZIELENI 
W ramach inwestycji nale�y wykona� nasadzenia zgodnie z poni�szym zestawieniem: 

Nr Gatunek/odmiana Nazwa łaci�ska 
Ilo
� 
[szt.] Zdj�cie ro
liny 

1 
Kostrzewa 

'Miedzianobrody' 
Festuca 

'Miedzianobrody' 
~117 
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2 Funkia 'Patriot' Hosta 'Patriot' ~424 

 

3 
Turzyca ptasie łapki 

'Variegata' 
Carex ornithopoda 

'Variegata' 
~275 

 

4 
Bodziszek 
korzeniasty 

Geranium 
macrorrhizum 

~235 

 

5 Barwinek pospolity Vinca minor ~135 

 

6 
�miałek darniowy 

'Goldschleier' 

Deschampsia 
ceaspitossa 

'Goldschleier' 
~285 
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7 
Funkia 'Gold 

Standard' 
Hosta 'Gold 
Standard' 

~217 

 

8 
	urawka ogrodowa 

'Cajun Fire' 
Heuchera 'Cajun 

Fire' 
~160 

 

9 
	urawka 'Palace 

Purple' 
Heuchera 'Palace 

Purple' 
~350 

 

10 Kostrzewa 'Gautiera' Festuca 'Gautieri' ~242 
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Wykonanie nasadze�: 
Do owini�cia korzeni ro�lin nale�y wykorzysta� filc do owijania brył korzeniowych z 

włókien poliestrowych o rozmiarze 30x30 cm. Filc utrzymuje brył� korzeniow� w cało�ci, 
zapobiega rozpadaniu si� korzeni w przygotowanych kieszeniach. Dodatkowo gruby rodzaj filcu 
działa jako izolacja termiczna dla korzeni ro�liny. Podło�e pod nasadzenia powinna stanowi� 
ziemia urodzajna dostosowana do zaplanowanego gatunku. 

 

Nadmierne podlewanie: 
Nale�y obserwowa�, czy ko�cówki li�ci �ółkn� lub br�zowiej�, oznacza to, �e 

prawdopodobnie s� zbyt mokre. Na pocz�tku nale�y sprawdzi� stan gleby. Je�li oka�e si�, �e 
jest zbyt mokro, nale�y przesta� podlewa� i pozwoli� ro�linom natychmiast wyschn��. Czasami 
ro�liny mog� nie zregenerowa� si� po przelaniu i mog� wymaga� wymiany. 

 

Zbyt krótkie podlewanie: 
Je�li li�cie opadaj� i wi�dn�, a gleba wydaje si� sucha, oznacza to, �e ro�liny nie 

otrzymuj� wystarczaj�cej ilo�ci wody. Nale�y zwi�kszy� cz�stotliwo�� i czas trwania wody. W 
tym przypadku nale�y równie� sprawdzi� poprawno�� działania systemu nawadniania. 
Wilgotno�� gleby nale�y sprawdza� organoleptycznie i w razie konieczno�ci dostosowa� czas 
nawadniania. 

 

Sezonowe przycinanie: 
Przycinanie ro�lin powinno odbywa� si� na wiosn� lub jesieni� – zale�nie od gatunku. 
 

Nawo	enie: 
Dodanie nawozów to �wietny sposób, aby ro�liny wygl�dały jak najlepiej. Jednak zbyt 

obfite dodawanie ilo�ci nie jest dobre dla ro�lin. Zasadniczo nale�y stosowa� bardzo małe ilo�ci 
nawozu w miar� cz�sto. W momencie sadzenia nowych ro�lin nale�y doda� granulki nawozu 
długodziałaj�cego. Dzi�ki temu ro�liny b�d� karmi� si� przez okres ok 6 do 12 miesi�cy. Z 
ponownym, regularnym nawo�eniem najlepiej jest zaczeka�, a� ro�liny zaczn� wygl�da� na 
troch� bledsze.  

W przypadku zielonych �cian preferowane jest lekkie a cz�stsze nawo�enie. W 
przedmiotowej inwestycji zaproponowano stosowanie nawozów organicznych przy 
zastosowaniu dozownika w systemie nawadniaj�cym. 

Nawozy organiczne utrzymuj� mikrobiologi� przy �yciu i zapobiegaj� gromadzeniu si� 
chemicznych soli nawozowych, które s� szkodliwe dla ro�lin. 

4. TECHNOLOGIA ROBÓT 

4.1. Przygotowanie terenu pod budow� 

4.1.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach przygotowania terenu robót przewiduje si� obsług� geodezyjn� realizowanego 
zamierzenia budowlanego. 

4.1.2. Zaplecze budowy 

Lokalizacj� zaplecza budowy ustali Wykonawca robót po konsultacji z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego, maj�c na uwadze planowany charakter robót. Zaplecze socjalne na 
placu budowy musi uwzgl�dnia� wymogi ochrony �rodowiska. 

 

4.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne zwi�zane z budow� obiektów, nale�y wykona� zgodnie postanowieniami 
norm: 

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz��� 1: Zasady ogólne, 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz��� 2: Rozpoznanie i 
badanie podło�a gruntowego.  
 

4.3. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

Wszystkie prace nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i przy zachowaniu przepisów BHP. Technologia 
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wykonania i odbioru robót zostanie okre�lona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, która jest integraln� cz��ci� niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne 
do realizacji robót: 

 

• roboty budowlane odpowiednio oznakowa� oraz zabezpieczy� przed osobami 
postronnymi, 

• w przypadku natrafienia na urz�dzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 
zagospodarowania terenu nale�y je zabezpieczy� i powiadomi� Inspektora nadzoru oraz 
Wykonawc� dokumentacji Projektowej, 

• w celu zapewnienia wła�ciwej jako�ci robót nale�y rygorystycznie przestrzega� 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

4.4. Uwagi ko�cowe 
 
a) Odst�pstwa od projektu musz� by� bezwzgl�dnie uzgodnione z projektantem, 
b) Szczegóły nie uj�te w niniejszym projekcie nale�y realizowa� zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami bran�owymi, warunkami technicznymi, obowi�zuj�cymi 
Polskimi Normami oraz wymogami producentów materiałów i urz�dze�, 

c) W celu zapewnienia wła�ciwej jako�ci robót nale�y rygorystycznie przestrzega� 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) Bezwzgl�dnie przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów BHP. 
 

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE INWESTYCJI 
 

Na cz��ci działek nr ewid. 117/3 i 116/1 obr�b 18 Radomsko znajduje si�  infrastruktura 
techniczna w postaci instalacji elektroenergetycznej. 

 

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Na potrzeby realizacji inwestycji planuje si� rozbiórk� utwardze� terenu o nawierzchni z 
kostki brukowej w celu wykonania wł�cze� instalacji wodoci�gowej i kanalizacyjnej.  

7. SCHEMAT DZIAŁANIA INSTALACJI NAWODNIENIOWEJ 

W sezonie letnim ogród wertykalny powinien podlewa� si� raz lub dwa razy dziennie po 
30 min – w odst�pach co 12 h. 

W sezonie zimowym od około połowy listopada (zale�nie od pogody) system powinien by� 
przestawiony na jednokrotne podlewanie w południe. Dodatkowo powinny zosta� uruchomione 
sekcje 2 oraz 3. Sekcja 2 – 60 s działania – spr��arka powietrza. Sekcja 3 – 50-60 min. – kabel 
grzejny do rynny. 

Do sterownika podł�czony jest 1 czujnik monitoruj�cy temperatur� powietrza. Gdy w 
sezonie zimowym temperatura powietrza osi�gnie 5°C system uruchomi si�. 

Aby zapobiec zamarzni�ciu rur oraz u�ytych kroplowników, po zako�czeniu podlewania 
sterownik uruchomi podł�czon� do sterownika spr��ark� która spr��onym powietrzem w ci�gu 
ok. 60 s wyczy�ci system z wody. 

Aby w przypadku nagłej zmiany temperatury zapobiec zamarzni�ciu rynny zbiorczej, do 
rynny podł�czono przewód ogrzewaj�cy.  

Wilgotno�� gleby nale�y sprawdza� organoleptycznie i w razie konieczno�ci dostosowa� 
czas nawadniania. Nale�y pami�ta� o sezonowej wymianie kroplowników. Kroplowniki powinny 
by� wymienione nie rzadziej ni� raz na 12 miesi�cy. 

8. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA OBIEKTU 

Obsługa komunikacyjna obiektu realizowana b�dzie istniej�cym zjazdem z ul. 
Reymonta. 

 

Cz�
� D  RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Nazwa inwestycji 

Nazwa inwestycji: 
 

Przebudowa przegrody zewnętrznej budynku wielorodzinnego w ramach zadania 
pn.: „Budowa ogrodu wertykalnego na działce nr ewid. 117/3 i 116/1 obręb 18 w 
Radomsku”. 

 
1.2. Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
radomszczańskim, w miejscowości Radomsko, na działce nr ewid. 117/3 i 116/1 obręb 18 
Radomsko. 

 

1.3. Nazwa i adres inwestora 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Urząd Miasta Radomsko 
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 
 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest: 
INVEST Grzegorz Piwnik 
USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 
97-500 Radomsko, ul. Architektów 26a 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych, 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 

· Wizja lokalna terenu przyszłej budowy. 

3. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT. 

3.1. ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przegrody zewnętrznej budynku 
wielorodzinnego w ramach zadania pn.: „Budowa ogrodu wertykalnego na działce nr ewid. 
117/3 i 116/1 obręb 18 w Radomsku”. 

Zakres inwestycji obejmuje: 
- wykonanie wzmocnienia powierzchni ściany kamienicy, 
- montaż instalacji nawodnieniowej, 
- montaż instalacji elektrycznej zasilającej szafkę sterowania nawodnieniem, 
- montaż systemu filcowego (kieszeniowego) pod projektowane nasadzenia, 
- wykonanie nasadzeń roślin w kieszeniach modułów filcowych. 
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W ramach realizacji zadania nie zmieni się forma architektoniczna budynku. W wyniku 
przebudowy zostanie zwiększone obciążenie ściany oraz fundamentu związane z montażem 
konstrukcji ogrodu wertykalnego. 
 

3.2. KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT 

ü Przejęcie od Inwestora terenu budowy, 
ü Geodezyjne wyznaczenie charakterystycznych punktów inwestycji, 
ü Roboty ziemne z wykopami pod wykonanie infrastruktury technicznej, 
ü Roboty związane z wykonaniem wzmocnienia ściany budynku, 
ü Roboty związane z wykonywaniem elementów instalacji nawodnieniowej i elektrycznej, 
ü Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji systemu filcowego, 
ü Wykonanie nasadzeń w modułach filcowych, 
ü Odtworzenie nawierzchni granitowych, 
ü Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie inwestycji znajduje się infrastruktura techniczna w postaci instalacji 
elektroenergetycznej oraz budynek wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej. 

 

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

W czasie wykonywania robót może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ludzi wynikające z wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego, dlatego należy 
przewidzieć wszelkie dostępne środki zabezpieczenia pracowników w czasie wykonywania 
robót. 

6. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

6.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest prawidłowe przygotowanie placu 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.2. SPRZĘT ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY I URZĄDZENIA 

Należy przestrzegać zasad ogólnych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w 
szczególności: 

· dopuszcza się stosowanie urządzeń, maszyn i sprzętu, które posiadają odpowiednie  
dokumenty dopuszczające je do użytkowania, 

· użytkowanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami powinno być zgodne z 
instrukcją producenta; nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie 
odpowiadających normom i warunkom technicznym; narzędzia takie należy niezwłocznie 
wycofać z użytku. 
 

6.3. ROBOTY ZIEMNE 

Należy przestrzegać obowiązujących zasad w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a w szczególności: 

· przy wykonywaniu wykopów w rejonie spodziewanych istniejących urządzeń 
podziemnych roboty należy prowadzić ręcznie w celu zmniejszenia do minimum ryzyka 
uszkodzenia sieci, 

· w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robót ziemnych jakichkolwiek 
przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia 
pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 
dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 
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· w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty niezwłocznie przerwać, a 
miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; o znalezisku 
należy powiadomić Policję. 

 

6.4. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW 

Należy przestrzegać zasad ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w 
szczególności: 

· przed przystąpieniem do pracy pracownik musi być wyposażony w odzież roboczą i 
ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

· pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości,  
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia  
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, 

· sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 

6.5. PIERWSZA POMOC 

Na budowie będzie urządzony punkt pierwszej pomocy wyposażony w apteczkę i w wykaz 
numerów telefonów alarmowych. 

 

6.6. UWAGI KOŃCOWE 

Oprócz uwag zawartych powyżej, wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszelkie 
wątpliwości odnośnie rozwiązań projektowych należy konsultować z Projektantem. Wszyscy 
pracownicy pracujący na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające 
do danych robót. 

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób do tego 
uprawnionych, z zachowaniem warunków zawartych w polskich przepisach i normach 
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Na terenie budowy umieszczona powinna być tablica informacyjna oraz informacja 
BIOZ placu budowy, sporządzona przez kierownika budowy. 


