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1. Budowa: 

REWITALIZACJA STAWU I OKOLICY W PARKU MIEJSKIM IM. F.CHOPINA (KBO) 

2.   Inwestor 

 Inwestorem planowanego przedsięwzięcia dokonującym zgłoszenia jest: 

MIASTO KONIN  , PLAC WOLNOŚCI 1  ,  62-500KONIN 

3. Adres budowy 

 Inwestycja zlokalizowana będzie w Parku Miejskim im. Fryderyka Chopina, od strony ulicy 

Nadrzecznej w miejscowości Konin,  powiat konioski, województwo wielkopolskie. Lokalizację 

planowanej inwestycji przedstawiono na mapie poglądowej w dalszej części opracowania. Inwestycja 

w całości zlokalizowana jest na działce nr  71 obręb  Przydziałki. 

4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa z Miastem Konin Nr 10/DG/2017-

4694 z dnia 3 kwietnia 2017r. 

Materiały, na których oparto się podczas wykonywania dokumentacji to: 

 mapa do celów projektowych w skali 1: 500 

 ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w terenie, 

 uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Jednostką Projektową, 

 obowiązujące przepisy prawne i techniczne, 

 wizja lokalna, 

 serwisy internetowe, 

5. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przedstawiająca zakres prac do 

wykonania związanych z rewitalizacją stawu i okolic dla przedsięwzięcia: „Rewitalizacja stawu 

i okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina w Koninie (KBO)”. 

Projektowana inwestycja  zlokalizowana jest w całości na terenie województwa 

wielkopolskiego, w powiecie konioskim, na obszarze miasta Konin w parku Miejskim im. F. 
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Chopina.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: „Rewitalizacja stawu i okolicy 

w Parku Miejskim im. F. Chopina w Koninie (KBO)” obejmuje swoim zakresem: 

 odmulenie dna stawu warstwą do 40 cm 

 profilację i naprawę ukształtowania istniejących skarp stawu i wyspy oraz ich 

umocnienie w postaci pasów darniny, pojedynczej kiszki faszynowej oraz obsiewu 

mieszanką traw powyżej poziomu darniowania do poziomu korony skarpy 

 odmalowanie istniejącego ogrodzenia 

 montaż bramy wjazdowej  

 odmalowanie istniejących schronisk dla zwierząt 

 wywóz nadmiaru gruntu i materiałów z rozbiórki 

 ogólne prace porządkowe terenu stawu 

Planowana inwestycja nie jest inwestycją naruszającą interesy osób trzecich.  

6.  Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej zakres planowanego 

zagospodarowania terenu w związku z planowaną rewitalizacją stawu z infrastrukturą towarzyszącą 

oraz technologią robót na podstawie, której zostaną wykonane przedmiotowe prace. 

7. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Staw zlokalizowany jest w parku im. F. Chopina w lewobrzeżnej części miasta Konina. Teren 

parku otoczony jest ulicami : od południa ul. M. Dmowskiego, od północy ul. Nadrzeczną, od 

wschodu ul. T. Kościuszki. Południowo-zachodnią granicę stanowi kanał Topiec-Powa, który jest 

naturalną granicą i oddziela obiekt od kompleksu leśnego. Staw zlokalizowany jest od strony ulicy T. 

Kościuszki i ul. Nadrzecznej. Park jest ogrodem miejskim krajobrazowym. Cały obiekt przedziela 

główna aleja spacerowa biegnąca od bramy wejściowej poprzez klomby do bramy od strony ulicy 

Nadrzecznej. Dzieli ona park na dwie części różne pod względem użytkowym. Częśd prawa 

krajobrazowa z siecią alejek i stawem, oraz lewa częśd użytkowa z muszlą koncertową i obiektami 

miejskiego ZOO. W parku dominują drzewa i krzewy liściaste. Park podzielony jest na 20 sekcji, 

łącznie zajmuje obszar 10,40 ha. Sekcja parku, w której znajduje się staw jest ogrodzona płotem.   

Staw będący przedmiotem niniejszego projektu leży w północnej części parku  i poprzez ulicę 

sąsiaduje z wałami przeciwpowodziowymi rzeki Warty. Jest to staw ziemny ze skarpami o 

powierzchni 0,357 ha w tym 0,017 ha wysepka. Z przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejącego 
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wynika, że czasz stawu jest  zamulona średnią warstwą 0,6 m. Skarpy są częściowo rozmyte, a w 

szczególności od strony rzeki Warty, której bliskie sąsiedztwo oddziaływuje na staw, powodując 

zmienny poziom zwierciadła wody.  Teren wokół stawu ogrodzony jest płotem z przęsłami na cokole 

betonowym. Płot jest w złym stanie technicznym, beton jest popękany a przęsła i słupki 

skorodowane.    

 

Istniejący stan zagospodarowania Terenu 
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8.   Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach projektowanej inwestycji  przewidziano wykonanie prac związanych z 

zabezpieczeniem i zagospodarowaniem istniejącego stawu i okolicy.   

Zakres prowadzonych prac w związku z planowaną rewitalizacją przedstawia się 

następująco 

 odmulenie dna stawu warstwą do 40 cm 

 profilację i naprawę ukształtowania istniejących skarp stawu i wyspy oraz ich 

umocnienie w postaci pasów darniny z pojedynczą kiszka faszynową oraz obsiewu 

 oczyszczenie i odmalowanie istniejącego ogrodzenia wraz z cokołem betonowym 

 montaż bramy wjazdowej  

 odmalowanie istniejących schronisk dla zwierząt 

 wywóz nadmiaru gruntu i materiałów z rozbiórki 

 ogólne prace porządkowe terenu stawu 

9. Określenie granic terenu inwestycji i obszarów oddziaływania 

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą  odbędzie się w liniach 

rozgraniczających i nie  spowoduje stałego zajęcia gruntów przyległych. Obszar 

oddziaływania prowadzonych praz obejmuje działki stanowiące własnośd Inwestora leżących 

w obrębie Przydziałki o nr ewidencyjnym 71. 

Zestawienie powierzchni: 

 wykonanie prac związanych z rewitalizacją stawu – 3600 m2 

10.       Informacje dotyczące ochrony zabytków i dóbr kultury 

Działki, na których planuje się przedmiotową inwestycję znajdują się poza obszarami 

o  krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe bądź archeologiczne. Teren jest 

wpisany do lokalnego wykazu form ochrony konserwatorskiej, w związku z czym kolory farb 

przeznaczonych do wykonania robót zostały uzgodnione z Wielkopolskim Konserwatorem 

Zabytków – Delegatura Konin w postaci notatki ze spotkania – notatka z dnia 19.06.2017 r. 
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11. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie występuje eksploatacja górnicza. 

12. Odwodnienie terenu 

  Istniejące spadki terenu oraz nawierzchnia trawiasta w rejonie stawu zapewniają 

spływ wody na przyległy teren z gruntów przepuszczalnych o nawierzchni trawiastej oraz do 

istniejącego stawu. Ponadto zakres inwestycji nie zmieni sposobu zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych w obrębie stawu.  

13. Wycinka drzew i krzewów 

  W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew oraz krzewów. Podczas 

prowadzenia prac istniejące drzewa należy zabezpieczyd przed uszkodzeniem sprzętem 

budowlanym oraz zachowad szczególną ostrożnośd w trakcie wykonywania robót w obrębie 

ich korzeni, pni oraz koron. 

14. Wpływ planowanej inwestycji na środowisko 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, a następnie eksploatacji stawu oraz 

obiektów towarzyszących, nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego 

oraz negatywnego wpływu dla higieny i zdrowia użytkowników.  Wszystkie stosowane 

materiały bezwzględnie muszą posiadad wymagane atesty i obowiązujące świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Paostwowych, 

zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodnośd z postanowieniami odpowiednich 

norm.  

15. Bezpieczeostwo pożarowe 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia pożarowego. 

Istniejąca droga – ul. Nadrzeczna umożliwia  dojazd służb ratowniczych do obiektu. Instalacja 

hydrantowa znajduje się w sąsiedztwie prowadzonych robót na obiekcie. 
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16. Rozwiązania techniczne poszczególnych obiektów 

Szczegółowe rozwiązania techniczne projektowanego zagospodarowania istniejącego 

terenu oraz wykonania i wyposażenia poszczególnych obiektów przedstawiają się 

następująco: 

16.1.   Kształtowanie i zabezpieczenie istniejących skarp 

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest renowacja stawku  polegająca  na 

odmuleniu  dna i umocnieniu skarp, co pozwoli na zwiększenie istniejącej pojemności 

zbiornika, a tym samym utrzymaniu wyższego poziomu wody w ciągu całego roku. Kontur 

istniejącego stawku i wyspy w wyniku renowacji nie ulegnie zmianie. Przewidziany zakres 

prac polegający na odmuleniu dna i naprawie skarp należy do bieżącej konserwacji i nie 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

 Renowacja polega na : 

 usunięciu z dna stawy nagromadzonego osadu dennego i namułu warstwą średnio o 

wysokości H = do 40 cm  

 wyrównaniu istniejących skarp poprzez uzupełnienie  gruntem i  wyprofilowanie 

 umocnienie  skarp  poprzez  darniowanie  pasem szerokości 1,0m z pojedynczą kiszką 

faszynową ø 20 cm  oraz obsiew mieszanką traw 

Parametry stawku: 

 powierzchnia całkowita ( z wyspą ) – 0,36 ha 

 powierzchnia dna ( z wyspą ) – 0,30 ha 

 długośd skarp z wyspą – 306 m 

 nachylenie skarp - 1:2 

 głębokośd stawu przy rzędnej rurociągu  wylotowego ( 81,30 ) – 1,25 m 

 powierzchnia skarp – 1386 m2 

Istniejące skarpy stawu planuje się wyprofilowad do nachylenia 1:2 poprzez 

miejscowe kształtowanie ich powierzchni polegające na uzupełnieniu ubytków w wyrwach, 

przykrycie istniejących i odsłoniętych warstw korzeni drzew i roślin.  Ponadto w zakresie 

możliwości wahao lustra wody skarpy planuje się umocnid poprzez darniowanie skarp wokół 

powierzchni stawu pasem szerokości 1,0m w zakresie rzędnych 80,95 – 81,40 m n.p.m. z 

zabezpieczeniem dolnej partii darniny pojedynczą kiszką faszynową ø20cm przybitą szpilkami 
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i zabezpieczoną kołkami ø10-12cm długości L=1,0m. Powyżej planowanego umocnienia 

darniną należy wykonad obsiew skarp mieszanka traw na warstwie humusu. W trakcie 

prowadzenia prac może zaistnied koniecznośd odpompowania wody z istniejącego stawu do 

rzędnej  ~80,50 m. n.p.m. Zaleca się prowadzenie prac w okresie obniżonego zwierciadła 

wody. Szczegóły rozwiązao projektu renowacji  stawku przedstawia  plan sytuacyjny oraz 

przekrój umocnienia skarp stawu załączony w części graficznej niniejszego opracowania. 

16.2.   Ogrodzenie stawu 

W ramach planowanej inwestycji planuje się remont istniejącego płotu okalającego 

teren stawu. Remont polegad będzie na oczyszczeniu istniejącego cokołu ogrodzenia oraz 

uzupełnieniu ubytków powierzchni betonowych wraz z oczyszczeniem części metalowych – 

przęseł oraz słupków. Po dokładnym oczyszczeniu elementy ogrodzenia przewiduje się 

odmalowad podwójną warstwą farby antykorozyjnej w kolorze ciemny grafit młotkowany – 

zgodnie z treścią notatki z dnia 19.06.2017r.  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Poznaniu – Delegatura w Koninie. Remont istniejącego ogrodzenia obejmował będzie 

również rozbiórkę istniejącego odcinka umożliwiający montaż nowej bramy wjazdowej 

szerokości 5,0m o konstrukcji stalowej dopasowanej do istniejącego kształtu ogrodzenia. 

16.3.   Schroniska dla zwierząt 

W ramach planowanego zakresu prac przewiduje się również konserwację 

istniejących schronisk dla zwierząt: wiaty konstrukcji drewnianej oraz drewnianych budek dla 

ptaków polegającą na  oczyszczenie, wykonaniu bieżących napraw oraz odmalowaniu 

środkami ochronnymi do stosowania na powierzchniach drewnianych. Kolor warstwy 

ochronnej mahoo (matowy, jedwabisty) zgodnie z treścią notatki z dnia 19.06.2017r.  

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Koninie 

17.   Przewidywany termin rozpoczęcia robót lub czynności 

Przewidywany termin rozpoczęcia prac związanych z rewitalizacją stawu i okolicy  – 

sierpieo 2017 rok.  
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18.    Warunki realizacji robót 

Oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami obciąża Wykonawcę. W czasie 

prowadzenia robót na „Wykonawcy„ ciąży obowiązek  zabezpieczenia wymogów BHP i p.poż. 

na prowadzonych robotach i  przekazanym terenie budowy. Roboty muszą byd prowadzone 

zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomością sztuki 

budowlanej. Wszystkie materiały, na które nie ma polskiej normy * PN lub BN +, stosowane 

do wykonania robót muszą posiadad dokument wydany przez odpowiedni Instytut Badawczy 

- świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

UWAGA: 

Istniejące zwierzęta, występujące na terenie prowadzonych prac, muszą zostad 

„przeniesione” przez upoważnionych pracowników Parku Miejskiego w odpowiednie 

miejsce przed rozpoczęciem prowadzenia robót. W przypadku występowania ryb w stawie 

muszą one zostad odłowione przez Wkonawcę. Ich transport i/lub przechowanie na czas 

prowadzenia prac musi byd wykonany w sposób umożliwiający ich przeżycie. Całośd prac 

związanych z  przesiedleniem ryb oraz ptactwa i innych zwierząt musi byd uzgodniony z 

upoważnionym przedstawicielem Zarządu i Eksploatatorem Parku Miejskiego – PGKiM 

Konin oraz wykonany przy ich udziale oraz zgodnie z ich zaleceniami.  

19.     Organizacja i technologia robót 

 Odmulenie dna stawu planuje się wykonad przy pomocy minikoparek na pontonach 

oraz z brzegu. Grunt wydobyty z dna należy złożyd na odkład w miejscu wskazanym przez 

przedstawiciela Inwestora przy udziale upoważnionego pracownika PGKiM Konin. Jeżeli 

zajdzie koniecznośd należy wypompowad nadmiar wody ze stawu przy pomocy 

tymczasowych pomp zaopatrzonych w tymczasowe rurociągi do zakładanej rzędnej 

umożliwiające prowadzenie prac. Kształtowanie, profilowanie i zabezpieczenie skarp będzie 

polegało na prowadzeniu robót ziemnych. Istniejące skarpy należy wyprofilowad do 

nachylenia 1:2 poprzez miejscowe ścięcie nadmiaru gruntu oraz miejscowe wbudowanie 

gruntu w skarpę w zależności od jej kształtu w danym miejscu stawu. Kształtowanie 

istniejących skarp umożliwiające zejście zwierząt do wody uzgodnid z upoważnionym 

pracownikiem PGKiM Konin. Ukształtowane skarpy w zakresie wahao lustra wody należy 

umocnid poprzez rozłożenie darniny pasem szerokości 1,0 m, z zabezpieczeniem stopy 
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pojedynczą kiszką faszynową,  powyżej umocnienia darniną skarpę należy obsiad mieszanką 

traw. Montażu bramy wjazdowej należy dokonad po odcinkowej rozbiórce istniejącego 

ogrodzenia. Bramę należy osadzid w świetle projektowanych słupków stalowych w rozstawie 

5,0m. Istniejące ogrodzenie planuje się oczyścid i odmalowad dwukrotnie farbą 

antykorozyjną. Istniejące schroniska dla zwierząt należy oczyścid i odmalowad wraz z 

wykonaniem niezbędnych napraw. Ogólny obrys terenu należy oczyścid z istniejących 

elementów betonowych oraz śmieci znajdujących się obecnie na terenie stawu.    

20.    Warunki techniczne prowadzenia robót 

 Wykonawca przed przystąpieniem do prowadzenia prac powinien odbyd wizję 

lokalną i zapoznad się z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz warunkami 

lokalnymi i technicznymi 

 Teren prowadzonych prac należy uprzątnąd  

 Ustalid miejsca skrzyżowao z występującym uzbrojeniem terenu.  

 Prace ziemne w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywad wyłącznie 

sposobem ręcznym. 

 W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na nie zinwentaryzowane kable, 

rurociągi, czy też inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosid to 

inspektorowi nadzoru , kolizję zabezpieczyd oraz powiadomid właściciela uzbrojenia. 

 Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków 

geodezyjnych wszystkie roboty należy prowadzid ręcznie.  

 Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem jego nienaruszalności 

/Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./ 

 Na czas prowadzenia robót należy ustawid właściwe znaki ostrzegawcze  

 Wykonawca zobowiązany jest wykonad we własnym zakresie projekt organizacji 

robót ze szczególnym uwzględnieniem BHP oraz przepisów przeciw pożarowych  

 Wszelkie prace związane z przedsięwzięciem należy prowadzid zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami, 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomid 

operatorów istniejącego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 
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 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonad przekopy kontrolne w celu 

ustalenia skrzyżowao z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

 Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktowad jako czynne, będące 

pod napięciem i grożące porażeniem. 

 Całośd prac wykonad zgodnie z „Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót 

budowlano- montażowych” 

 Powiadomid wszystkich użytkowników urządzeo kolizyjnych o rozpoczęciu robót. 

 Przed przystąpieniem do robót należy komisyjnie przejąd plac budowy z lokalizacją 

uzbrojenia podziemnego. 

 Wszelkie odstępstwa należy korygowad za zgodą inspektora, projektanta i 

użytkownika obiektu. 

 W żadnym wypadku nie wolno zostawid otwartych wykopów bez ich zabezpieczenia i 

oświetlenia w nocy. 

 Zapoznad się ze wszystkimi uwagami oraz zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach 

oraz je realizowad. 

 Nie wolno prowadzid robót pod liniami energetycznymi będącymi pod napięciem. 

Czasowe wyłączenie spod napięcia tych linii należy uzgodnid z zakładem 

energetycznym. 

 Wywóz oraz miejsce składowania niezagospodarowanego namułu, śmieci, gruzu i 

innych rozbiórkowych odpadów uzgodnid z Inwestorem. 

  

 

 

 


