
OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego pn.: „ Wybrukowanie  alejek w parku DPS 
Włókniarz im. Jana Pawła II w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9 w związku z 
koniecznością aktywizacji mieszkańców – budżet obywatelski” 

 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II
Adres inwestycji: ul. Krzemieniecka 7/9 Łódź
Opracowanie: mgr inż. arch. Joanna Wachowicz-Skwarka 

1. Podstawa opracowania:
- wytyczne budowy chodnika
- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
- pomiary i oceny uzupełniające
- normy i przepisy branżowe;

2. Cel i zakres opracowania: 
Projektem zostają objęte ciągi piesze na terenie otaczającym Dom Pomocy Społecznej. 
Projektowane są odcinki od wejścia głównego, przez przejścia dookoła budynku aż do strefy
tylnego ogrodu. Aleje będą przebiegały w miejscu istniejących ciągów komunikacyjnych. 
Wymiana nawierzchni jest przewidywana również dla podjazdu gospodarczego od strony ul.
Krzemienieckiej, a także plac manewrowy , tzw. łopata.

3. Opis stanu istniejącego:
Teren przewidywany pod projektowany chodnik to obecne ciągi komunikacyjne w części 
utwardzone szlaką. Powierzchnia alejek około 900 m2. Wybrukowaniem zostaje też objęty 
obecny wjazd na posesję od strony ul. Krzemienieckiej, a także łopata na jego zakończeniu, 
poszerzona od strony budynku głównego ( administracyjnego). Podjazd jest wykonany z 
trylinki. Powierzchnia podjazdu oraz placu manewrowego około 200 m2. Wymiana 
nawierzchni jest również w strefie wejścia do budynku głównego, zarówno od furty do 
schodów ,jak również od schodów do drzwi – strefa tarasu. Szerokość założenia – między 
słupami bocznymi. Nawierzchnia obecnie to płyty z piaskowca- kamień.

4. Plan sytuacyjny
Projekt budowy chodnika obejmuje wszystkie elementy dzisiejszych alejek ogrodu na 
posesji, wejście do budynku głównego, częściowa nawierzchnia strefy tarasu wejściowego, 
a także wjazd na posesję od strony ul. Krzemienieckiej.  

5. Przekroje typowe:
chodniki: 

- kostka betonowa  o gr. 6 cm
- podsypka z piasku łamanego gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30 cm na ławie fundamentowej B15 z 
zapleczem;
- obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30 cm na ławie fundamentowej B15



zjazd :
– kostka betonowa gr. 8 cm
– podsypka z piasku łamanego gr. 3 cm
– górna podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15 cm
– dolna podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
 - krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30 cm na ławie fundamentowej B15 z 
zapleczem;
- obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30 cm na ławie fundamentowej B15

6. Uwagi realizacyjne:

– Przed przystapieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu
dokładnego zlokalizowania istniejących sieci podziemnych;

– Prace w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem służb 
technicznych administratorów sieci;

– Istniejącą armaturę urządzeń obcych należy dostosować wysokościowo na 
nawierzchni chodnika;

– Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205, w szczególności tak, aby 
zapewnić stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych.

– Punkty geodezyjna podlegające ochronie należy zachować, a w przypadku 
zniszczenia odtworzyć;

opracowanie: luty 2018 r.


