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Formula rz zgloszeniowy 2 p, -04- 2016 

1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 
Remont drogi dojazdowej do Miejskiego Klubu Tenisowego rnieszczpgo siq na terenie 
parku J. Poniatowskiego,ul. hromskiegol17 w Lodzi. 

2. Lokalizacja zadania (mmer dzialki, rodzqi wlasnodci i nmwq osiedla, rio Ktbrego nal* dmra &ialka 
m&na sprawdzik nu mapce htqpneJ'przez link na stronie www.lod~ul/budzet obvwateIskU20Z 7) 

Obremb P 28 Dzidki Nr 5/32, i Nr 5/24 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpin ponaej n m ~  oriedla) 

(w pmypadh brah, Mtwe osiedla uzupehria Biuro h. Partycypacji 
Spoiecznej w Departamencie Komunikacji Spdecznej i Zlirowia 

U q d u  Miasta todt i )  

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skiadowymi, np. iile iawek, ile i jakich 
drzew ma zostaC uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 
Remont i modernizacja drogi przewiduje wprowadzenie elementbw mdej architektury 
jednolitej stylistycznie z istniejyyrni ju2: na terenie parku elementami (dokladny opis w 
A ~ z o n y c h  dokumentach): 
- kostka granitowa ciqta w ukladzie rzyrnskirn, 
- dosadzenie krzewbw po wschodniej i pohdniowej czqici dojazdu, 
- postawienie shpkbw i barierek. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

Skladowe c q k i  zadania Koszty szacunkowe 

Wylozenie drogi kostkq granitowq 124 000 id 

Dosadzenie krzewbw ozdobnych 10 000 zl 

Skpki i barierki 60 000 zl 

Projekt i nadzbr 30 000 zl 
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OPlS DO PLANU SYTUACYJNEGO 

1. @EL 1 PAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja remontu dojazdu do Miejskich Kortow 
Tenisowych w todzi wraz z zagospodarowaniem najbliiszego, przylegajacego do dojazdu terenu parku - 
od zjazdu z alei A. Mickiewicza do wjazdu bramowego na teren MKT. 

2. O G ~ L N Y  OPlS STANU ISTNlEJqCEGO 
Funkcjonujqcy w stanie istniejqcym dojazd do parkingu na terenie MKT jest czeiciowo utwardzony 
kostkq betonowp drobnowymiarowq, pozostala jego nawierzchnia, jak icieiki parkowe, jest gruntowa. 
Minimalna szerokoiC dojazdu w cztici utwardzonej wynosi nie wigcej ni i  3 m - 3,20 m. W zielericu, 
wzdlui potudniowo-wschodniej krawgdzi dojazdu zlokalizowane sit ozdobne latarnie parkowe. 
Po przeciwnej stronie w duiym zagqszczeniu rosnq krzewy, ktorych gaiqzie miejscami ingerujq w iwiatto 
dojazdu, ograniczajqc przy tym widocznobi. Z uwagi na szerokoit uniemoiliwiajqcq wyminiecie sic 
dw6ch pojazdbw, przylegajqcy zielony teren parku jest notorycznie rozjeidiany przez przejeidiajqce 
tub parkujqce samochody. Brak jest te i  organizacji ruchu regulujqcej rnoiliwosci uiytkowania dojazdu. 

- 3. OPlS STANU PROJEKTOWANEGO 
3.1 Dane ogdlne 
Na catoii inwestycji sklada sic nastqpujqcy zakres robot: 

rozbidrka istniejqcej nawierzchni dojazdu wraz z podbudowq i elementami galanterii drogowej, 
stala organizacja ruchu oraz trwate, widoczne, poziome oznaczenie na zjeidzie 
z al. A. Mickiewicza przebiegu drogi dla rowerbw, 
podciccie lub miejscowa wycinka istniejqcych krzewdw ingerujqcych w iwiatto dojazdu, 
roboty ziemne i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, 
montai systemu zasilania stupk6w automatycznych uniemoiliwiajqcych wjazdy 
na gruntowe icietki parkowe oraz parkowanie na ich obszarze, 
utoienie opornikow i obrzeiy, 
wykonanie nawierzchni dojazdu o szerokosci minimalnej 3,50 m, 
montai mebli miejskich: barierek trawnikowych niskich, slupkow statych i automatycznych, 
ewentualnie stojakdw na rowery czy tawek i koszy na imieci, 
wysypanie kory i posadzenie kompozycji krzewow ozdobnych o wysokoici 1 m - 1,s m, 
roboty wykonczeniowe i porzqdkowe. 

.-' 

3.2 Opis sposobu wykonywania projektowanych robdt 
Zaktada sie catkowitq rozbiorkq istniejqcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowq, 
wykonanie nowej podbudowy z kruszywa oral utoienie nowej nawierzchni z materiatdw 
szlachetnych: kostki granitowej ciqtej lub ci~to-tupanej, bazaltowej itp. lub z plyt kamiennych 
np, granitu ptomieniowanego. 
Zaprojektowano utwardzenie z material6w kamiennych, na podsypce cementowo-piaskowej 
gruboici lOcm, uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego o tqcznej grubojci 20cm 
oraz na warstwie odspczajqcej z pospotki gruboici 20cm. Obramowanie nawierzchni 
utwardzonej z opornika granitowego utoionego na tawie betonowej z betonu C12/15. 
Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z nawierzchni utwardzonej materiatami 
kamiennymi - na dotychczasowych zasadach. 
Wir6d moiliwoici ksztaitowania nawierzchni z elementdw kamiennych moina rozwaiyd uktad 
np. Yuk rzymski', 'rybiq tuskg', 'rzedowy', czy potqczenie piyt prostokqtnych uzupetnionych o 
obustronne opaski z elementow drobnych. 
Wzdtui dojazdu zaprojektowano obustronne nasadzenia w postaci krzewow ozdobnych. 
Proponuje sie gatunki: lrga btyszczaca, Lilak Meyera 'Palibin', Porzeczka krwista, Tawuty 



japoliskie 'Anthony Waterer' czy 'Froebelli'. Dodatkowe wyposalenie stanowit bgdq: barierki 
trawnikowe niskie, stupki state i automatyczne oraz ewentualnie stojaki rowerowe o ksztatcie 
odwroconej litery ,,U", tawkt i kosze na imieci. 

4. PROPONOWANE WYPOSA~ENIE/MEBLE MIEJSKIE 

Porzeczka 



Tawula japohska 'Froebelli' 

Sto]ak rowerowy 

i?rddlo: ZDiT 



ukrad nawierzchnl 'luk rzymski' 

Zrbdto: http://www.mozalkaprcrnitowo.pl 

Ukhd nawlerzchni 'rybia luska' 

frbdlo: hnp://www.mozaIkagranltowa,p/ 

Uktad nawienchni 'rzqdowy' 



Schreder Kondelober 

Slupki stale 





URWD ZlELENl MlOSKl 

ul. Konstentynowska 8/10,94-303 L6df, tel. 42 632 75 79, fax 42 632 92 ! 
http://www.zzm.lodz.pl, e-mall: sekretarlat@um.ladz 

Regon 101465672, NIP 727-27-87-4: 

tddi, dnia 20.08.2014 r. 

Urzqd Mlasta todzi 
Departament Spraw Spdecznych 
Wydzial Sportu 
90-532 t6df  
UI. Ks. Skorupki 21 

W odpowiedzi na pismo znak DSS-Spt-1.7011.32.2014 z dnia 13.08.2014 r., dotyczpce 

opinii na temat projektowanego dojazdu do nieruchomoici Miejskiego Klubu Tenisowego 

zlokalizowanego na terenie Parku im. J. Poniatowskiego, Zanqd Zieleni Miejskiej informuje, 

i e  pozytywnie opiniuje modernizacjq istniejqcego wjazdu. Jednakie ze wzglqdu na fakt, 

i e  w/w park jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkbw, wszelkie zatoienia projektowe 

powinny byt uzgodnione i zatwierdzone pnez tddzkiego Wojewddzkiego Konserwatora 

Zabytkbw. 

Odnofnie doboru krzewdw stanowiqcych otoczenie projektowanego dojazdu, U M  

proponuje wybbr porzeczki krwistej lub lilaka Mayera 'Palibin' jako nasadzenia szpalerowe. 

Spofrbd proponowanych nawierzchni ZZM, sktania siq do zastosowania na dojeidzie kostki 
'V 

granitowej ciqtej utozonej w uktadzie ,tuku rzymskiego". ZZM nie moie wypowiedziet siq 

miarodqjnie odnofnie koszt6w wykonania dojazdu w proponowanej technologii. Biorpc pod 

uwagq inwestycje realizowane przez ZZM w ostatnim czasie, moiemy podad jedynie 

przybliiony koszt jednostkowy wykonania alejki z kostki granitowej tupanej ktadzionej 

w uktadzie prostym, wynoszqcy ok. 200-230 zt za 1 m2 budowanej nawierzchni. Catkowite 

koszty proponowanej modernizacji wjazdu od ul. Mickiewicza, powinny byt ujqte przez 

projektanta w kosztorysie inwestorskim. Organizacja ruchu i oznakowanie wjazdu od strony 

al. Mickiewicza powinny by6 zgodne z obowipzujpcymi przepisami o ruchu drogowym 

i Regulaminem korzystania z parkdw i zieler5cdw miejskich na terenie miasta todzi (Uchwata 

Nr XV11/297/11 Rady Miejskiej w todzi z dnia 07. 07. 2011 r .). 



W projekcie naleiy takie ustali6 sposob zasilania, sterowania i obstugi 

automatycznych stupk6w oraz koszt6w ich bieiqcej konserwacji i eksploatacji. 

Do wiadomogci: 
Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w 
90-425 tbdf, ul. Plotrkowska 99 

Sprawq prowadzi: 
Maria Jolanta Serwik - Specjalista 
tel. 632 75 79 w. 293 
e-mail :m.serwik@zzm.lodz.pI 



I WOJKW~I)ZKJ. ~11%191) 
OCIIIIONY ZARY'I'KOW w LOTIZI 

90-435 tcitli, 111. I'il-~~rkowska 99 
tel. 4 2  63H 07 21, fax 4% 0.111 07  3 6  
Regon 001343702. NIP 725-14-04-997  Lo&, dnia 3 paidziernika 20 14 r. 

Opinia 

dotyczqca projektowanego dojazdu do nierucl~omoSci polozonej w Parku im. J. 

Poniatowskiego w Lodzi, przy ul. ~eromskiego 1 17 

W odpowiedzi na pismo Wydzialu Sportu Departamentu Spraw Spolecznych UML z dnia 13 
sierpnia 2014 r. (data wplywu 22.08.2014r.) w sprawie projektowanego dojazdu do 
nieruchomoici polozonej w Parku im. J. Poniatowskiego w Lodzi, przy ul. Zeromskiego 117 
L6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytk6w przedstawia nastqpujqce stanowisko. 
Park im. KS. J. Poniatowskiego wpisany jest do rejestru zabytkdw pod nurnerem A1333 
decyzjq z dnia 29. I 2.1992r. 
Realizacja na tym terenie planowanego przedsi~wziqcia, jest dopuszczalna z punktu widzenia 
ochrony zabytkow, jeieli spelnione zostanq nastqpujqce warunki: 

Dqjazd do nieruchomo9ci moie zostaC zorganizowany jedynie w Sladzie istniejqcej 
alej ki parkowej (z ewentualnq mozliwoSciq jej poszerzenia); 
Nowo planowane elementy zagospodarowania terenu nie mogq kolidowak z ukladem 
kompozycyjnym parku oraz drzewami; 
W ramach realizacji przedsiqwziqcia nie bqdq usuwane drzewa z terenu parku; 
Dopuszcza siq mokliwoS6 przyciqcia krzewbw ingerujqcych w Swiatlo dojazdu, nie 
wiqcej jednak nii 1 m od istniejqcego przebiegu alejki. Niedopuszczalna jest wycinka 
krzewow; 
Wprowadzane elementy malej architektury powinny by6 jednolite stylistycznie i - nawiqzywaC do istniejqcych elementow na terenie Parku im. J. Poniatowskiegoj 
Organizacja ruchu i oznakowanie wjazdu od strony al. Mickiewicza powinny byk 
zgodne z obowiqzujqcymi przepisami o ruchu drogowym i Regulaminem korzystania 
z parkow i zielenc6w miejskich na terenie miasta Lodzi (Uchwala Nr XVIIl297/11 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 07.07.201 lr.); 

9 W projekcie planowanego dojazdu nalezy uwzglqdnik rodzaj nawierzchni 
pianowanego dojazdu, spos6b zagospodarowania najblizszego terenu wraz z 
lokalizacjq planowanych nasadzen, lokalizacj q oraz sposob zasilania i obslugi 
automatycznych slupkbw uniemozliwiajqcych wjazdy na gruntowe alejki parkowe; 
Przed przystqpieniem do realizacji projektowanych prac konieczne jest uzyskanie 
pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lodzi. Do wniosku na 
uzyskanie stosownego zezwolenia nalezy dolqczyt projekt planowanych prac. 

Z rozwiqzab przedstawionych w dolqczone-j do pisrna konce2cji pn.-,,Koncepcja remontu 
dojazdu do miejskich kort6w tenisowych VJ Lodzi" opracowang przez Paniq mgr ir.2. arch. 
Edytq. Westrych - MaCkowiak sugeruje siq zastosowania na dojeicizie kostki granitowvej ciqt~j, 
ulozonej w ukladzie Juku rzymskiego" Odnoinie doboru krzew6w :;tai~owiqcych otoczei?!e 



projektowanego dojazdu zaleca siq zastosowanie porzeczki knvistej lub lilaka Mayera 
'Pablin' jako nasadzenia szpalerowe po wschodniej stronie dojaidu. Po zachodniej stronie 
dojazdu, szczegolnie w jego p6lnocnej czqici, rosnq krzewy karagany syberyjskiej, ktorych 
nie naleky usuwaC i nie nalezy wprowadzai tam nowych krzew6w kolidujqcych z 
istniejqcymi nasadzenia~ni. Zaleca sic natomiast wykonanie nasadzen w poludniowej czqSci 
dojazdu. 

Otrzvmuia: 
- UML Departament Spraw Spolecznych Wydzial Sportu 
90-532 todz, ul. ks. Skorupki 21 

- Miejski Klut Tenisowy w Lodzi 
90-542 Lodi, ul. Zeromskiego 1 17 \ - Z,arzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi 

11 94-303 U d i ,  ul Konstantynowska 8/10 
- a/s 


