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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Charakterystyka inwestycji 

1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy ulicy Krośniewickiej. 

W ramach tego opracowania projektuje się jezdnię drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, 

przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, budowę chodnika, przebudowę i budowę zjazdów, 

budowę oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, przebudowę lub 

zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, przebudowę i budowę elementów 

odwodnieniowych, wycinkę drzew i krzewów. 

Projektowane drogi polepszą dojazd do nieruchomości położonych przy ul. Krośniewickiej. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana została na terenie województwa wielkopolskiego w 

granicach administracyjnych miasta Poznania. 

Projekt opracowano na zlecenie Miasta Poznań, spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie  

zgodnie z umową nr RU-215/PIM/20/MS/2019-224 z dnia 26.10.2020 r. Dokumentację opracowano 

w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363 z późn. zm.), 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z 

późn. zm.), 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. 

U. 2016, poz. 124 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zieliniec” w Poznaniu - Uchwała nr 

LXXIII/1013/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010r. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Strefa przemysłowa przy ul. 

Warszawskiej” w Poznaniu - Uchwała nr LXXI/1110/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 

lipca 2014r. 

 Standardy dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami - Zarządzenie nr 

817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2018r. 

 Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania - 

Zarządzenie nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2019r. 

 Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 

 Plan orientacyjny oraz podkłady sytuacyjno – wysokościowe, 

 Mapa zasadnicza, 

 Wizja w terenie i pomiary terenowe. 

 

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja obejmuje: 

 budowę nawierzchni drogi gminnej, 

 przebudowę skrzyżowania z ulicą Smołdzinowską, 

 budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, 

 budowę chodnika (dojście do posesji), 

 budowę i przebudowę poboczy gruntowych, 

 budowę skarp i urządzenie zieleni (humusowanie i obsianie trawą), 

 przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych (rowy drogowe wraz z 

przegrodami filtracyjnymi, ścieki skarpowe, umocnienia rowów, zmiana lokalizacji 

wpustu drogowego wraz z przykanalikiem), 

 budowę oświetlenia ulicznego, 
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 budowę sieci wodociągowej, 

 budowę kanału technologicznego, 

 przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 

 przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, 

 przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, 

 wycinkę drzew i krzewów, 

 budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 roboty rozbiórkowe. 

 

1.3.Podstawowe dane techniczne 

Przyjęte parametry projektowe ulicy Krośniewickiej:  

 Kategoria drogi        gminna 

 Klasa techniczna drogi      D 

 Kategoria ruchu        KR 2 

 Prędkość projektowa      30 km/h  

 Przekrój poprzeczny       1x2 

 Rodzaj przekroju       uliczny/półuliczny 

 Parametry przekroju poprzecznego: 

o szerokość pasa ruchu      2,25 m 

o szerokość poboczy      0,75 m 

 Pochylenie poprzeczne      2% (jednostronne) 

 Skrajnia pionowa       4,5 m 

 Długość projektowanego odcinka     402,09 m 
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2. Analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi 

 

Na przedmiotowym odcinku opracowania droga gminna nr 877611P (ul. Krośniewicka) 

krzyżuje się z drogami publicznymi znajdującymi się w istniejącym pasie drogowym. 

Początek planowanej inwestycji stanowi trójwlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową nr 

5840P (ul. Smołdzinowska). 

Rozbudowa drogi nie powoduje zmiany powiązań drogi gminnej z innymi drogami 

publicznymi. 

 

Rozwiązania projektowe powiązania z innymi drogami publicznymi: 

Lp Kilometraż 
Numer 

działki 
Obręb Powiązanie Szer. istn. jezdni Nazwa drogi 

1 0+000,00 1/4 0002 
skrzyżowanie 

trójwlotowe 
6,5 m 

droga powiatowa 

nr 5840P 

(ul. Smołdzinowska) 
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3. Określenie zmian w infrastrukturze zagospodarowania terenu 

3.1.Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren 

Początek planowanej inwestycji stanowi trójwlotowe skrzyżowanie z ulicą Smołdzinowską, 

Początkowy odcinek ulicy ma nawierzchnię utwardzoną mineralno-asfaltową i kostki kamiennej (na 

długości ok. 30), a pozostała część drogi ma nawierzchnię gruntową. Do km 0+335 droga przebiega 

przez tereny leśne, a na końcowym odcinku po północnej stronie znajduje się zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Na zakończeniu drogi, zlokalizowany jest nasyp linii kolejowej. 

 

Sieć drogowa 

W ciągu projektowanej ulicy istnieje skrzyżowanie z ul. Smołdzinowską (0+000,00 km): 

 

L.p. 
Położenie, 

nazwa drogi 
km Kategoria 

Klasa 

techniczna 

drogi 

Rodzaj 

nawierzchni 

Szerokość 

[m] 

1 
Poznań 

ul. Smołdzinowska 
0+000,00 

droga powiatowa 

nr 5840P 
D bitumiczna ok. 6,5 

 

Rzeki i cieki 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują cieki wodne. 

 

Urządzenia towarzyszące 

Na terenach tych zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć i urządzenia teletechniczne, 

 sieć ciepłownicza, 

 linie energetyczne (napowietrzna wraz z oświetleniem ulicznym), 

 sieć gazowa. 

Planowana inwestycja spowoduje konieczność zabezpieczenia, budowy oraz przebudowy 

części urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

Geotechniczna charakterystyka podłoża 

Grunty występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w trzy pakiety, wydzielając 

w nich warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizykomechanicznych: 
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I. Grunty nasypowe – stwierdzone jedynie lokalnie w dwóch otworach jako 

przypowierzchniowe nasypy niebudowlane (niekontrolowane). Ze względu na 7 zmienny charakter 

i przewidywane usunięcie, nie określono dla nich parametrów geotechnicznych. 

II. Grunty niespoiste – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych i 

średnich z lokalnymi przewarstwieniami piasku pylastego: 

 warstwa IIA – piaski drobne, średniozagęszczone, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia w przedziale ID=0,40-0,50; 

 warstwa IIB – piaski średnie, średniozagęszczone, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia w przedziale ID=0,45-0,60; 

 warstwa IIC – piaski średnie, zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

w przedziale ID=0,66-0,70. 

III. Grunty spoiste oznaczone wg PN-B-03020:1981 symbolem „C” geologicznej konsolidacji 

gruntów, w postaci zalegających lokalnie i w głębszym podłożu, plejstoceńskich, zastoiskowych glin 

pylastych i pyłów: 

 warstwa IIIA – gliny pylaste, plastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności 

IL=0,30; 

 warstwa IIIB – gliny pylaste, pyły, twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL=0,25. 

Przypowierzchniową warstwę gruntów glebowych uznano za nienośną i kwalifikującą się do 

usunięcia – parametrów geotechnicznych nie określono. Uzyskane wyniki szczegółowo zestawiono 

w tabeli „Parametry geotechniczne gruntów” (zał. 7.). Wartości parametrów geotechnicznych 

określono na podstawie sondowania CPTU oraz na podstawie obserwacji oporu gruntu przy wierceniu 

mechaniczno-obrotowym. Ponadto, na podstawie cech wiodących (stopień zagęszczenia ID 

w gruntach niespoistych oraz stopień plastyczności IL w gruntach spoistych), określono parametry 

normowe wg PN-B 03020:1981. 

 

Warunki hydrogeologiczne 

W badanej strefie do maksymalnej głębokości 8,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecności wód 

gruntowych. 

 

Rozbiórki obiektów budowlanych oraz elementów dróg 

Planowana inwestycja spowoduje konieczność rozbiórek obiektów budowlanych oraz 

elementów dróg. Do rozbiórki i demontażu przewidziano: 
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 istniejącą konstrukcję jezdni, 

 obrzeża, oporniki i ławy betonowe, 

 oznakowanie pionowe, 

 kolidujące i przebudowywane urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

3.2.Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja obejmuje: 

 budowę nawierzchni drogi gminnej, 

 przebudowę skrzyżowania z ulicą Smołdzinowską, 

 budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, 

 budowę chodnika (dojście do posesji), 

 budowę i przebudowę poboczy gruntowych, 

 budowę skarp i urządzenie zieleni (humusowanie i obsianie trawą), 

 przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych (rowy drogowe wraz z 

przegrodami filtracyjnymi, ścieki skarpowe, umocnienia rowów, zmiana lokalizacji 

wpustu drogowego wraz z przykanalikiem), 

 budowę oświetlenia ulicznego, 

 budowę sieci wodociągowej, 

 budowę kanału technologicznego, 

 przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 

 przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, 

 przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, 

 wycinkę drzew i krzewów, 

 budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 roboty rozbiórkowe. 

 

Rozwiązanie sytuacyjne 

Początek planowanej inwestycji stanowi trójwlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową nr 

5840P (ul. Smołdzinowska). Zaprojektowana ulica Krośniewicka posiada jezdnię o szerokości 4,50m 

(2x2,25m) o nawierzchni bitumicznej wraz ze ściekami z kostki betonowej o szerokości 0,2m, ściekiem 

z kostki kamiennej o szerokości 0,6m oraz z krawężnikiem 15x30cm w przekroju ulicznym. Z 

obydwóch stron jezdni przewidziano pobocza o szer. 0,75m. W rejonie zabudowań, od ok. km 0+325 
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do ok. km 0+390, projektuje się zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej do obsługi działek po 

północnej stronie jezdni. Przewidziano budowę chodnika/podejść w rejonie projektowanych zjazdów 

do posesji z płyt chodnikowych betonowych. Na zakończeniu drogi, w km 0+402 (przed nasypem linii 

kolejowej), projektuje się plac do zawracania o średnicy 12m. 

Oś projektowanego odcinka drogi składa się z następujących elementów: 

L.p. Kilometraż Wierzchołek Kąt α [g] 
Promień R 

[m] 

1 0+031,76 W1 17,8341 160 

2 0+134,63 W2 23,5901 200 

3 0+232,16 W3 56,9511 70 

4 0+280,23 W4 14,0608 70 

5 0+344,29 W5 12,7137 160 

 

Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę ulicy w początku opracowania dowiązano do krawędzi jezdni ul. Smołdzinowskiej. 

Następnie, na długości 20 m od skrzyżowania przewidziano pochylenie podłużne 3%. Na dalszym 

odcinku, niweletę jezdni dowiązano do istniejącego terenu, z uwzględnieniem możliwości 

odprowadzenia wód opadowych z jezdni. W km 0+258, w miejscu przecięcia z ciepłociągiem, 

zachowano skrajnię pionową minimalną 4,50m (zaprojektowano 5,30 m). 

 

Elementy odwodnienia drogowego 

Odwodnienie ulicy Krośniewickiej projektuje się jako powierzchniowe do gruntu, za pomocą 

jednostronnego spadku poprzecznego na lewą stronę jezdni i zastosowanie wtopionego krawężnika. 

Na odcinku od km 0+045 do km 0+205 km oraz w km 0+337 do km 0+350, projektuje się jednostronny 

rów odparowujący wraz z odprowadzeniem wody opadowej z jezdni za pomocą ścieku 

przykrawężnikowego z kostki betonowej, kostki kamiennej oraz ścieków skarpowych.  

 

Przegroda filtracyjna 

Elementy składowe przegród filtracyjnych: 

- paliki drewniane wbite w poprzek rowu, 

- narzut kamienny tworzący warstwę filtracyjną, 

- geowłóknina wraz z piaskiem. 

 

Ściek skarpowy 

Do odprowadzenia wody z pasa drogowego po skarpie zastosowano ścieki skarpowe trapezowe 

50x50cm. Elementy prefabrykowane betonowe montowane na wzniesieniu, łączone są ze sobą 
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pionowo, tworząc tor służący do odprowadzenia wody. Ściek skarpowy zaprojektowano według 

katalogu KPED 01.25. 

 

Umocnienia skarp i dna rowów 

odcinek: 0+120 – 0+175 (strona lewa) – droga gminna nr 877611P 

Pochylenie podłużne rowu na podanym odcinku wynosi 7%. Z uwagi na konieczność 

zapewnienia odpowiedniej trwałości, zastosowano umocnienie dna rowu i skarp. Umocnienie 

przewidziano brukiem z kamienia naturalnego na podbudowie z betonu C12/15. 

 

W jezdni ul. Smołdzinowskiej przewiduje się zmianę lokalizacji studni wpustowej wraz z 

podłączeniem przykanalika do istniejącej studni sieci kanalizacji deszczowej. 

Projektowany przykanalik należy wykonać z rur PVC-U klasy S-litych SN8 łączonych 

kielichowo na uszczelkę o średnicy Dz200mm. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20cm z 

zagęszczeniem przez ubijanie ręczne. Układanie należy rozpocząć od dolnego końca odcinka, tak aby 

kielich rury skierowany był przeciwnie do kierunku przepływu. Obsypkę rury wykonać warstwą piasku 

o gr. 20cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek zagęścić min. 

do 98% wg. Proctora (chyba, że wymagania zarządcy drogi stanowią inaczej). 

Wpust uliczny wykonać z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN500mm, z 

osadnikiem 1,00 m oraz typową skrzynką żeliwną klasy D400. 

Ponadto przewiduje się wymianę z regulacją wysokościową zwieńczenia istniejącej studni 

kanalizacyjnej – właz klasy D400 (studnia oznaczona jako S1istn.). 

Właz studzienki oraz projektowany wpust wyposażyć w pierścienie odciążające. 

 

Tabela 1. Zestawienie materiałów projektowanego odwodnienia. 

L.p. Wyszczególnienie Ilość  

1. Rury kanalizacyjne Dz200 mm PVC-U Klasy S-lite SN8  4,00 m 

2. 
Wpust ściekowy kompletny z osadnikiem 1,0 m z elementów betonowych DN500 mm; 

z rusztem typowym klasy D400 i  pierścieniem odciążąjącym 
1 kpl. 

3. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami - całkowite 

usunięcie 
2,00 m 

4. 

Wymiana z regulacją wysokościową zwieńczenia istniejącej studni kanalizacyjnej - 

właz klasy D400 (studnia oznaczona jako S1istn.  

– średnice niezbędnych elementów dostosować na etapie budowy) 

1 kpl. 
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3.3.Projektowane urządzenia infrastruktury technicznej 

3.3.1 Budowa oświetlenia drogowego 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę systemów oświetlenia drogowego. 

Szafka oświetleniowa i zasilanie 

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie szafki oświetleniowej SO realizować ze złącza 

ZK1x-1P projektowanego przez Enea Operator (lokalizacja na skrzyżowaniu ul. Smołdzinowskiej 

i Głowieniec). Szafkę oświetleniową SO posadowić w rejonie skrzyżowania ul. Smołdzinowskiej 

i Krośniewickiej. Połączenie pomiędzy szafką SO a złączem ZK1x-1P wykonać kablem typu YAKY 

4x35mm². 

Zastosować szafkę oświetleniową, wolnostojącą z przyłączeniami kablowymi od dołu, 

wykonaną z płyt kszałtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, odporną na korozję, 

promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniającą ognia. Stopień ochrony min. IP44, II kl. 

ochronności.  

Latarnie 

Do oświetlenia ulicy należy posadowić latarnie stalowe (grubości min. 4mm) o wysokości 

h=7,0m nad ziemią. Należy zastosować wysięgniki o długości 1m (kąt nachylenia oprawy względem 

jezdni ustawić na 0°). Należy stosować słupy o przekroju okrągłym, zbieżnym (jednostajnie 

zwężającym się ku gurze), Bez widocznych elementów mocujących do podłoża (wkopywanych 

bezpośrednio w grunt) w kolorze RAL 7042. 

Słupy muszą posiadać możliwość mocowania we wnęce słupowej izolowanych złączy 

słupowych typu IZK. Tabliczki bezpiecznikowe muszą zapewnić beznarzędziowy dostęp do 

zabezpieczenia. 

 

3.3.2 Budowa kanału technologicznego 

Projektuje się budowę kanalizacji kablowej z rur HDPE na odcinku projektowanej ulicy. 

Kanalizację wykonać zgodnie z poniższym profilem. 

 

Profile kanalizacji są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne. 
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Dla rur HDPE40 stosować wyróżniki: czerwony, zielony, pomarańczowy i żółty. 

Kanalizację kablową w chodnikach i na terenach zielonych ułożyć na głębokości min. 0,8m 

a pod jezdniami na głębokości min. 1,0m, licząc od górnej powierzchni rury.  

Zastosować studnie telekomunikacyjne prefabrykowane typu SKR-2 i SKR-1 (ramy 

obetonowane z wkładem typu ciężkiego o wym. 1000x600). Klasa wytrzymałości studni powinna 

być nie mniej niż B 125.  

Wszystkie instalowane studnie kablowe muszą być zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych kłódką systemową 

określoną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania 

(Abloy lub LOB), którą w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie 

muszą być wyposażone w pokrywy z logiem Miasta Poznań lub napis MIASTO POZNAŃ oraz 

posiadać metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zostać wykonane w technologii 

żeliwnej.  

 

3.3.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 

Przebudowa linii kablowej Orange 

Wzdłuż ul. Krośniewickiej do budynku nr 8a jest wybudowane przyłącze telekomunikacyjne 

kablem doziemnym typu XzTKMXpw 2x2x0,5.  

W związku przebudową  ulicy Krośniewickiej na odcinku  o długości około 300, 0 m należy 

ułożyć nowy kabel  XzTKMXpw 2x2x0,5  w ziemi na głębokości 0,7 m obok budowanej kanalizacji 

kablowej Netii. Połączenia proj. odcinka kabla z istniejącym kablem wykonać złączami  

przelotowymi  typu KM1. Skrzyżowania istn. kabla z drogą oraz z wjazdami do posesji wykonać w 

osłonach dwudzielnych. 

Przebudowa linii kablowych Netia S.A. 

Wzdłuż ulicy Krośniewickiej przebiega kanalizacja kablowa 2- otworowa ze studniami SKO-

2. W związku z przebudową ulicy Krośniewickiej na odcinku od studni  nr POZNR004.S230 do 

połowy przęsła studni nr POZNR004.S233 kanalizację należy wybudować wg trasy pokazanej na 

rysunku sytuacyjnym. Studnie  nr S230 i S231 należy przesunąć około 1,0 m poza obręb 
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projektowanego krawężnika drogi. Na trasie projektowanej kanalizacji posadowić studnie kablową 

typu SKO-2. Kanalizację kablową wykonać rurami Arota DVK 110 mm i ułożyć na głębokości 0,7 

m. W przebudowanej kanalizacji kablowej należy wykonać dwie wstawki kablowe: 

 od studni POZNR004.S230 do studni POZNR004.S236 wciągnąć projektowany kabel OTK 

typu A-DQ(ZN)B2Y 144J.  W studni POZNR004.S230 wykonać złącze przelotowe, a w 

studni POZNR004.S236 kabel OTK zakończyć w istniejącej mufie POZN-MF00433. W obu 

studniach na istn. i proj. kablu OTK pozostawić 30,0 m zapasy na stelażach SZ-2. Po 

wykonaniu  złączy kablowych istniejący kabel OTK wyciągnąć z kanalizacji i zutylizować. 

 od studni POZNR004.S230 do studni POZNR004.S233 wciągnąć projektowany kabel Cu 

typu XzTKMXpw 100x4x0,4. W obu studniach wykonać złącza przelotowe w osłonach 

kablowych typu XAGA 500. Po wykonaniu  złączy kablowych istniejący kabel Cu 

wyciągnąć z kanalizacji i zutylizować. 

 

3.3.4 Zabezpieczanie sieci gazowej 

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia 

Dz63PE przebiegającej wzdłuż ulicy Krośniewickiej. Lokalizacja rury osłonowej wg planu 

sytuacyjnego. 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa, oraz 

zgodnie z punktem f) warunków nie ma konieczności przebudowy istniejącego gazociągu na odcinku 

A - B, ponieważ niweleta projektowanej drogi nie obniża się względem ternu istniejącego (zgodnie 

z zał. 2 do warunków technicznych). W związku z czym przewidziano zabezpieczenie istniejącego 

gazociągu śr/c Dz63PE w ul. Krośniewickiej na odcinku A-B. Na gazociągu przewidziano montaż 

rury osłonowej dwudzielnej DN125 ( np. firmy Integra) wykonanej ze stali St35 (zabezpieczonej 

powłokami antykorozyjnymi wg PN-EN ISO 12944-2:2001) lub ze stali kwasoodpornej. 

Poszczególne odcinki rury osłonowej łączyć za pomocą specjalnych połączeń kołnierzowych. Rurę 

wyposażyć w płozy dystansowe z tworzywa sztucznego o wysokości 15 mm. Końcówki rury 

uszczelnić uszczelnieniem typu GP. 

Strefę kontrolowaną dla gazociągu średniego ciśnienia stanowi pas gruntu o szerokości 1 m, 

którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013.640). 
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3.3.5 Budowa sieci wodociągowej 

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Krośniewickiej w Poznaniu  

wraz z  przyłączami wodociągowymi do poszczególnych posesji, w ramach zadania inwestycyjnego 

3-05-14-209-1 „Poznań – sieć wodociągowa w ul. Krośniewickiej”. 

Projektowana sieć wodociągowa oraz część przyłączy wodociągowych w ul. Krośniewickiej 

o średnicy Dn150 i część Dn100 przebiega na terenie projektowanego pasa drogowego działek 

ujętych pod budowę drogi realizowanej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej wydanej na inwestora, czyli Urząd Miasta Poznań w Poznaniu. Sieć 

zaprojektowano w obrębie MPZT – uchwała nr LXXI/1110/VI/2014 oraz MPZT – uchwała nr 

LXXIII/1013/V/2010. 

Zgodnie z warunkami technicznym nr DW/IBM/746/77090/2020  przewidziano budowę: 

 sieci  wodociągowej nr 1 - o średnicy ∅180x10,7mm z rur PE100 SDR17 (PN10) o długości 

ok. L=407.50m w  modernizowanej  ul.  Krośniewickiej  na  odcinku  od istniejącej sieci 

wodociągowej o średnicy  180mm z  rur  PEHD  zlokalizowanej w ul. Smołdzinowskiej do  

wysokości  posesji  nr 4 przy ul. Krośniewickiej; 

 sieci wodociągowej nr 2 o średnicy ∅125x7,4mm z rur PE100 SDR17 (PN10) na odcinku 

do granicy nowego pasa drogowego wg  zasięgu decyzji ZRID, od planowanej  sieci 

wodociągowej  opisanej  powyżej do  wysokości  końca  granicy działki nr geod.  3/5;  

 odcinki przyłączy wodociągowych w zakresie pasa drogowego wg decyzji ZRID do 

wszystkich posesji zlokalizowanych  na wysokości planowanej sieci wodociągowej w zakresie 

nowej granicy pasa. 

 

3.4.Zieleń (inwentaryzacja i wycinka) 

Do wycinki wytypowano drzewa i krzewy, które spełniają co najmniej jedno z następujących 

kryteriów: 

 są suche – martwe lub zamierające, 

 zagrażają bezpieczeństwu, 

 są chore - zaatakowane przez grzyby chorobotwórcze objawiające się w postaci owocników 

grzybów na pniu i konarach drzew, 

 mają zdeformowane korony z niewykształconym pędem przewodnim, uniemożliwiającym 

dalszy prawidłowy wzrost typowy dla gatunku (dotyczy głównie drzew młodych, kilkuletnich); 

 drzewa i krzewy będące przypadkowymi samosiewami lub pochodzące z nasadzeń 

mieszkańców bez wymaganych uzgodnień, nieodpowiednio dobranych gatunkowo; 
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 kolidują z przebiegiem i miejscem lokalizacji projektowanych elementów zagospodarowania 

terenu, w tym nawierzchni, małej architektury czy elementów infrastruktury drogowej 

i technicznej. 

W ramach budowy dróg przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Wykonana została 

inwentaryzacja drzew i krzewów znajdujących się na terenie inwestycji. Inwentaryzację 

przeprowadzono w lutym 2020r. oraz aktualizowano w czerwcu i listopadzie 2020r. Objęto nią część 

drzew i krzewów, które znajdują się na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najbliższym 

otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodzą głownie z samosiewu, obszarów leśnych 

(wzdłuż ul. Krośniewickiej), nieliczne z nasadzeń ulicznych i z ogrodów przydomowych. Przeważa 

roślinność wysoka. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono roślin oraz siedlisk zwierząt i ptaków 

chronionych prawem. 

Inwentaryzacja w terenie polegała na określeniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru obwodu pnia 

na wysokości 5 cm i 130 cm. W przypadku występowania krzewów ustalono powierzchnię na jakiej 

one występują.  Do wycinki na etapie koncepcji przewidziano 121 drzew oraz 83 m2 krzewów. 

Szczegółowy konieczny zakres wycinki zostanie określony na etapie ewentualnego projektu 

budowlanego i uzgodniony z zarządcą drogi.  

 

Tabela inwentaryzacyjna zieleni 
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Uwagi 

szt. szt. cm cm cm cm m2 

1 jabłoń dzika Malus sylvestris 1 1 33 104 32 101     do wycinki 

2 śliwa domowa Prunus domestica 1 1 46 145 45 141     do wycinki 

3 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 28 88 26 82     do pozostawienia 

4 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 26 82 25 79     do pozostawienia 

5 śliwa domowa Prunus domestica             2   do wycinki 

6 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 44 138 42 132     do pozostawienia 

7 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 26 82 24 75     do pozostawienia 

8 

śliwa domowa Prunus domestica 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

śliwa domowa Prunus domestica 1 1 7 22 8 25     do pozostawienia 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 6 19 6 19     do pozostawienia 
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9 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 35 110 31 97     do wycinki 

10 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 26 82 23 72     do wycinki 

11 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 8 25 8 25     do wycinki 

12 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 9 28 9 28     do wycinki 

13 dąb czerwony Quercus rubra             1   do wycinki 

14 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 28 88 25 79     do wycinki 

15 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 46 145 43 135     do wycinki 

16 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 34 107 30 94     do wycinki 

17 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 3 9 3 9     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 3 9 3 9     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 3 9 3 9     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 3 9 3 9     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 3 9 3 9     do wycinki 

dąb czerwony Quercus rubra 1 1 3 9 3 9     do wycinki 

18 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 13 41 12 38     do wycinki 

19 dąb czerwony Quercus rubra             20   do wycinki 

20 orzech włoski Juglans regia 1 1 10 31 10 31     do wycinki 

21 orzech włoski Juglans regia 1 1 10 31 10 31     do wycinki 

22 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 24 75 23 72     do wycinki 

23 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 7 22 7 22     do wycinki 

24 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 22 69 21 66     do wycinki 

25 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 39 123 37 116     do pozostawienia 

26 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 25 79 24 75     do wycinki 

27 brzoza brodawkowata Betula pendula             4   do pozostawienia 

28 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 9 28 8 25     do wycinki 

29 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 13 41 12 38     do wycinki 

30 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 32 101 30 94     do wycinki 

31 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 20 63 19 60     do wycinki 

32 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 20 63 18 57     do wycinki 

33 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 18 57 17 53     do wycinki 

34 sosna zwyczajna Pinus sylvestris             3   do wycinki 

35 czeremcha zwyczajna Padus avium             2   do wycinki 

36 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 32 101 30 94     do pozostawienia 

37 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 35 110 31 97     do pozostawienia 

38 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 13 41 12 38     do pozostawienia 

39 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 18 57 16 50     do wycinki 
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40 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 24 75 21 66     do wycinki 

41 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 6 19 6 19     do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

42 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 22 69 19 60     do pozostawienia 

43 dąb czerwony Quercus rubra 1 1 20 63 17 53     do pozostawienia 

44 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 
1 

40 126 
39 123     do pozostawienia 

1 12 38     do pozostawienia 

45 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 
1 

39 123 
33 104     do pozostawienia 

1 21 66     do pozostawienia 

46 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 

1 

28 88 

14 44     do wycinki 

1 11 35     do wycinki 

1 13 41     do wycinki 

47 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 

1 

48 151 

14 44     do pozostawienia 

1 19 60     do pozostawienia 

1 19 60     do pozostawienia 

1 10 31     do pozostawienia 

48 
sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 16 50 14 44     do wycinki 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

49 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 12 38 10 31     do wycinki 

50 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 22 69 20 63     do wycinki 

51 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 20 63 19 60     do wycinki 

52 czeremcha zwyczajna Padus avium             15   do wycinki 

53 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 
1 

66 207 
36 113     do wycinki 

1 30 94     do wycinki 

54 dąb szypułkowy Quercus robur 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

55 
sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

56 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 
1 

37 116 
17 53     do wycinki 

1 13 41     do wycinki 

57 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 10 31 9 28     do wycinki 

58 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 10 31 9 28     do wycinki 

59 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 11 35 10 31     do pozostawienia 

60 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 17 53 16 50     do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 7 22 6 19     do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 7 22 6 19     do pozostawienia 

61 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 18 57 17 53     do pozostawienia 

62 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

63 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

64 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

65 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 54 170 52 163     do pozostawienia 

66 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 22 69 20 63     do pozostawienia 

67 
klon jesionolistny Acer negundo             

10 
  do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium               do pozostawienia 

68 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 30 94 28 88     do pozostawienia 

69 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 16 50 15 47     do pozostawienia 

70 czeremcha zwyczajna Padus avium             15   do pozostawienia 
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71 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 30 94 29 91     do pozostawienia 

72 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 88 276 86 270     do pozostawienia 

73 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 12 38 10 31     do pozostawienia 

74 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 
1 

48 151 
25 79     do pozostawienia 

1 27 85     do pozostawienia 

75 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

76 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 6 19 6 19     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 4 13 4 13     do pozostawienia 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 4 13 4 13     do pozostawienia 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 3 9 3 9     do pozostawienia 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 3 9 3 9     do pozostawienia 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 3 9 3 9     do pozostawienia 

77 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 15 47 13 41     do pozostawienia 

78 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

79 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 8 25 8 25     do pozostawienia 

80 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 15 47 14 44     do pozostawienia 

81 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 12 38 11 35     do pozostawienia 

82 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 10 31 9 28     do pozostawienia 

83 cyprysik Lawsona 
Chamaecyparis 

lawsoniana 
1 1 23 72 20 63     do pozostawienia 

84 

wiierzba babilońska Salix babylonica 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

wiierzba babilońska Salix babylonica 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

wiierzba babilońska Salix babylonica 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

wiierzba babilońska Salix babylonica 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

wiierzba babilońska Salix babylonica 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

wiierzba babilońska Salix babylonica 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

85 lilak pospolity Syringa vulgaris             5   do wycinki 

86 
jabłoń dzika Malus sylvestris 1 1 23 72 20 63     do wycinki 

jabłoń dzika Malus sylvestris 1 1 23 72 21 66     do wycinki 

87 

lilak pospolity Syringa vulgaris             

20 

  do wycinki 

ligustr pospolity Ligustrum vulgare               do wycinki 

klon zwyczajny Acer platanoides               do wycinki 

88 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 26 82 23 72     do wycinki 

89 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 12 38 12 38     do wycinki 

90 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 13 41 12 38     do wycinki 

91 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 
1 

27 85 
16 50     do wycinki 

1 5 16     do wycinki 

92 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 3 9 3 9     do wycinki 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 3 9 3 9     do wycinki 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 4 13 4 13     do wycinki 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 4 13 4 13     do wycinki 
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93 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 33 104 32 101     do wycinki 

94 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 21 66 19 60     do wycinki 

95 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 23 72 20 63     do pozostawienia 

96 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 4 13 4 13     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 8 25 8 25     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 8 25 8 25     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 4 13 4 13     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 3 9 3 9     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 8 25 8 25     do pozostawienia 

97 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 9 28 9 28     do pozostawienia 

98 dąb szypułkowy Quercus robur 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

99 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

100 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

101 
czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 6 19 6 19     do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 5 16 5 16     do pozostawienia 

102 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 
1 

29 91 
15 47     do wycinki 

1 25 79     do wycinki 

103 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 9 28 9 28     do pozostawienia 

104 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 10 31 11 35     do pozostawienia 

105 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 30 94 29 91     do pozostawienia 

106 czeremcha zwyczajna Padus avium             5   do wycinki 

107 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 18 57 15 47     do wycinki 

108 czeremcha zwyczajna Padus avium             5   do wycinki 

109 czeremcha zwyczajna Padus avium             1   do wycinki 

110 czeremcha zwyczajna Padus avium             1   do wycinki 

111 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 60 188 57 179     do wycinki 

112 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 6 19 5 16     do pozostawienia 

113 czeremcha zwyczajna Padus avium             1   do wycinki 

114 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 35 110 33 104     do wycinki 

115 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 18 57 17 53     do wycinki 

116 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 15 47 13 41     do wycinki 

117 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 23 72 22 69     do wycinki 

118 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 15 47 13 41     do wycinki 

119 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 10 31 9 28     do wycinki 

120 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 7 22 7 22     do wycinki 

121 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 
1 

23 72 
17 53     do wycinki 

1 8 25     do wycinki 

122 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 6 19 6 19     do wycinki 

123 czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 30 94 27 85     do wycinki 

124 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 1 15 47 14 44     do wycinki 

125 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 33 104 31 97     do wycinki 

126 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 10 31 10 31     do wycinki 

127 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 23 72 22 69     do wycinki 

128 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 35 110 34 107     do wycinki 
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129 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 14 44 12 38     do wycinki 

130 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 22 69 21 66     do wycinki 

131 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 9 28 9 28     do pozostawienia 

132 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 35 110 33 104     do pozostawienia 

133 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 8 25 8 25     do wycinki 

134 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 40 126 38 119     do pozostawienia 

135 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 38 119 36 113     do pozostawienia 

136 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 30 94 29 91     do wycinki 

137 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 20 63 18 57     do wycinki 

138 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 25 79 22 69     do wycinki 

139 
czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 9 28 9 28     do pozostawienia 

czeremcha zwyczajna Padus avium 1 1 9 28 9 28     do pozostawienia 

140 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 33 104 31 97     do wycinki 

141 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 35 110 33 104     do wycinki 

142 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 15 47 12 38     do pozostawienia 

143 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 
1 

39 123 
17 53     do wycinki 

1 10 31     do wycinki 

144 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 25 79 24 75     do wycinki 

145 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 12 38 11 35     do wycinki 

146 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 35 110 34 107     do wycinki 

147 buk pospolity Fagus sylvatica             2   do wycinki 

148 śliwa domowa Prunus domestica 1 
1 

16 50 
6 19     do wycinki 

1 7 22     do wycinki 

149 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 
1 

84 264 
36 113     do pozostawienia 

1 35 110     do pozostawienia 

150 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 

1 

41 129 

12 38     do wycinki 

1 9 28     do wycinki 

1 11 35     do wycinki 

151 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 15 47 14 44     do wycinki 

152 
brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 5 16 5 16     do wycinki 

153 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 35 110 33 104     do wycinki 

154 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 
1 

20 63 
10 31     do wycinki 

1 11 35     do wycinki 

155 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 30 94 29 91     do wycinki 

156 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 7 22 7 22     do pozostawienia 

157 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 8 25 8 25     do pozostawienia 

158 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 35 110 33 104     do wycinki 

159 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 15 47 13 41     do pozostawienia 

160 brzoza brodawkowata Betula pendula 1 1 12 38 11 35     do wycinki 

OGÓŁEM DRZEW/KRZEWÓW ZINWENTARYZOWANO 208 227         112 
  

DRZEW/KRZEWÓW DO WYCINKI 121 130         83 

 

Podstawowe wytyczne ochrony drzew podczas wykonywania prac budowlanych 

 Drzewa i krzewy rosnące na terenie inwestycji powinny podlegać szczególnej ochronie podczas 

przeprowadzanych prac budowlanych. 
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 Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni jest zobowiązany do czynnego uczestniczenia w nadzorze 

prac na każdym etapie wykonywania robót, w szczególności w obrębie prac ziemnych 

w sąsiedztwie istniejącej zieleni, w szczególności systemów korzeniowych drzew. 

Wytyczne ochrony drzew: 

 Należy dostosować sposób zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji; 

 Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowę, inspektor nadzoru terenów 

zieleni (INTZ) dokonuje, w oparciu o dokumentację projektową, uzgodnień z wykonawcą w 

zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawcę 

zabezpieczeń przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidłowość wykonania czynności. Nie 

zezwala się na wejście w teren sprzętem mechanicznym oraz rozpoczęcia prowadzenia prac 

budowlanych, bez zatwierdzenia prawidłowości zabezpieczenia drzew; 

 Drzewa na terenie budowy rosnące w grupach należy ogrodzić płotem drewnianym 

(odsuniętym o min. 2,0m od pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego 

drzewa; 

 W przypadku utworzenia tymczasowych dróg komunikacyjnych w obszarze systemu 

korzeniowego drzewa, pień oraz jego system korzeniowy należy odpowiednio zabezpieczyć, 

by zminimalizować zagęszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzeń mechanicznych pnia; 

 Nie dopuszcza się składowania materiałów budowlanych, odpadów, w tym urobku oraz ziemi 

w pobliżu pnia drzewa oraz w zasięgu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by 

nie dopuścić do zagęszczania gruntu; 

 Nie dopuszcza się zasypywania nasad pni drzew ziemią lub odpadami budowlanymi; 

 Nie należy wykonywać przygotowawczych prac budowlanych (związanych np. z cięciem 

materiałów) w pobliżu systemu korzeniowego drzew, by resztki materiałów budowalnych 

(stałych i płynnych) nie zmieniły właściwości fizykochemicznych gleby; 

 Wszystkie prace ziemnie w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonane 

ręcznie z jak największą ostrożnością, by zminimalizować uszkodzenia korzeni drzew; 

 Wymianę górnej warstwy gleby w obrębie systemu korzeniowego drzewa, kształtowanie 

podbudowy, zmianę nawierzchni chodników należy wykonywać ręcznie, podczas suchej 

pogody; 

 Odsłoniętą powierzchnię w zasięgu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu 

krawężników itp.) należy koniecznie przykryć wilgotną jutą do czasu ponownego montażu 

elementów; 
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 Niewskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony drzewa. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie należy odsłaniać korzeni, ani zasypywać 

powyżej szyjki korzeniowej pnia; 

 Nie dopuszcza się wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie 

drzew; 

 Nie należy wycinać konarów konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jeżeli istnieje inny, 

bezinwazyjny sposób wykonania prac budowlanych w pobliżu drzewa; 

 Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokół 

drzewa musi być konsultowana z arborystą i zgłoszona do INTZ; 

 W miejscach występowania korzeni konstrukcyjnych należy ograniczyć wykopy liniowe do 

minimum, zminimalizować głębokość wykopów liniowych; 

 Jeżeli lokalizacja montażu krawężnika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym 

drzewa, należy podciąć krawężnik lub opornik, by uniknąć uszkodzenia lub odcięcia korzenia, 

 Nie zezwala się zmiany poziomu gruntu w obrębie sąsiadujących z inwestycją systemów 

korzeniowych drzew (zasypywanie lub odsłonięcie korzeni); 

 Każde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkować będzie koniecznością 

wprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania robót budowlanych i jeden rok po 

ich zakończeniu. 

 Inspektor nadzoru terenów zieleni powołany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza 

przebieg strefy ochronnej drzew; 

 Inspektor nadzoru terenów zieleni nie zezwoli na rozpoczęcie prac budowlanych i wejścia 

sprzętu mechanicznego bez wykonania i zatwierdzenia prawidłowego zabezpieczenia drzew na 

budowie. 

 

Nasadzenia drzew i zieleń rekompensacyjna  

Ze względu na małą szerokość pasów drogowych (ul. Świętowidzka: 8 – 12 m) oraz przebieg przez 

tereny leśne (ul. Krośniewicka), nie przewiduje się nasadzeń drzew. 
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

1. Plan orientacyjny w skali 1:5000 

2. Mapa w skali 1:500 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 

niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu 


