
plan3D 90-200 Łódź, ul. Tuwima 20/9, tel. 0-42 203-25-67, fax  0-42 203-21-61  

 

 

 

 

 

 

TEMAT: 
 
 

Prace budowlane polegające na remoncie nawierzchni 
alejek w Pasażu Abramowskiego w Łodzi 

INWESTOR: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  
ul. Konstantynowska 8/10,  

94-303 Łódź 

ADRES INWESTYCJI: ŁÓDŹ, Pasaż Abramowskiego 
działki nr 139/41, 139/42, 141/21,  

141/22 ,  
obręb S-8 

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA/DROGI 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 

plan3D ADRIAN BOGUTCZAK 
90-002 Łódź, ul. Tuwima 20/9,  

tel/fax 0-42 203-25-67,  

Oświadczam, że projekt budowlany sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, ponadto został wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma służyć. (W myśl art. 20 

ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane - Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010 ) 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

ARCHITEKTURA- PROJEKTANT: 

mgr inż. arch. Adrian Bogutczak 
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010 

KONSTRUKCJA / DROGI - PROJEKTANT:  

mgr inż. Krzysztof Baliński 
upr. bud. nr LOD/0330/POOK/05 

 
Niniejsza praca wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami 

i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią 

własność projektanta i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia 

lub zawartej umowy w/w  właścicieli z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA OPRACOWANIA Marzec  2016 r. 
  



 
 

ZZM w Łodzi, Pasaż Abramowskiego 2016 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

 Oświadczenia projektantów 

 Stwierdzenia o przygotowaniu zawodowym projektantów (Kopie uprawnień i zaświadczenia o 

przynależności do izby projektantów dołączone w poszczególnych proj.)  

 PROJEKT BUDOWLANY  Architektura, konstrukcja/drogi 

 

PROJEKT BUDOWLANY Architektura, konstrukcja/drogi 

SPIS TREŚCI 

SPIS RYSUNKÓW .............................................................................................................................. 2 

OPIS TECHNICZNY ............................................................................................................................ 3 

1. Informacje ogólne. ...................................................................................................................... 3 

1.1. Dane ogólne 3 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 3 

1.3. Podstawa opracowania. 3 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..................................................................... 3 

2.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z WIZJI LOKALNEJ ............................................................ 4 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...................................................................... 6 

3.1. Ogólny zakres prac i przyjęte rozwiązania projektowe. 6 

3.2. Parametry techniczne projektowanej infrastruktury. 6 

4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ................................................. 10 

4.1. Rozbiórki, roboty ziemne  i przygotowanie terenu 10 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ..................................................................................................... 11 

6. DANE OCHRONNE DZIAŁKI ........................................................................................................ 11 

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ ......................................................... 11 

8. INFORMACJA O OCHRONIE ŚRODOWISKA ................................................................................ 11 

9. Sposób i zakres oddziaływania zamierzenia projektowego na otoczenie, ocena  

występowania w obszarze zamierzenia projektowego uzasadnionych interesów osób trzecich 

oraz  stanu  ich  poszanowania...................................................................................................... 11 

10.   Informacje dotyczące oddziaływania przedmiotowych robót na środowisko  w tym 

również w zakresie ewentualnego zagrożenia dla roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową, występujących w zasięgu oddziaływań przedsięwzięcia. .......................................... 11 

11. Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac 

budowlanych ................................................................................................................................. 12 

SPIS RYSUNKÓW 

 Architektura, konstrukcja/drogi 

A_01 PZT– LOKALIZACJA 1:500 

A_02 PRZEKRÓJ- ALEJA SZEROKOŚCI 6m 1:25 

A_03 PRZEKRÓJ- ALEJA SZEROKOŚCI 2,2m 1:25 

A_04, A_05, A_06 DETALE POSADZKI 1:100 

 



 
 

ZZM w Łodzi, Pasaż Abramowskiego 2016 

OPIS TECHNICZNY 

Prace budowlane polegające na remoncie nawierzchni alejek w Pasażu Abramowskiego w Łodzi 

1. Informacje ogólne.  

1.1. Dane ogólne 
 INWESTOR: 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi , ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

 PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
Pasaż Abramowskiego 
działki nr 139/41, 139/42, 141/21, 141/22 , 87/21, 141/14 obręb S-8 

 RODZAJ OPRACOWANIA: 
Projekt budowlany 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac polegających na 
remoncie nawierzchni alejek w Pasażu Abramowskiego w Łodzi oraz rekultywację terenu. Działki nr 
139/41, 139/42, 141/21, 141/22 , obręb S-8. 
Projekt wykonywany w ramach wybranego zadania z budżetu obywatelskiego. 

Niniejsze zamówienie obejmuje następujący zakres prac: 

Na istniejącej alei szerokości 6m projektuje się; 
- alejkę spacerowa z kostki betonowej, o szerokości 3m 
- ścieżkę rowerowa o szerokości 1,5m, o nawierzchni bitumicznej, 
- tor do jazdy na rolkach o nawierzchni bitumicznej i szerokości 1,5m 

- wykonanie poziomych oznaczeń ścieżki rowerowej i toru do jazdy na rolkach 
Pozostałe alejki piesze projektuje się w istniejącym śladzie. 

1.3. Podstawa opracowania. 
- Wytyczne Inwestora  

- Wizja lokalna  

- Pomiary uzupełniające i dokumentacja fotograficzna wykonane przez Zespół Projektowy 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne, w tym techniczno – budowlane. 

1.4. Kolejność realizacji obiektów: 
Inwestycja realizowana jednoetapowo. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Pasaż Abramowskiego w Łodzi rozciąga się od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego, równolegle do  ul. 

Abramowskiego. Pasaż składa się z alei drzew oraz tzw. alei komórek. Na tyłach domów po południowej 

stronie ulicy Abramowskiego znajdują rzędy zdegradowanych komórek i śmietniki dla użytku 

mieszkańców. Pomiędzy nimi biegnie jezdnia wyłożona trylinką. Z podwórek kamienic przy ulicy 

Abramowskiego znajdują sie zejścia, a na dachach komórek niszczejące tereny zielone osłonięte 

murkiem". Od strony ul. Kilińskiego pasaż zamyka willa Salomona Barcińskiego z 1899 roku. W centrum 

zlokalizowany, ogrodzony plac zabaw. Główny ciąg pieszy biegnący wzdłuż budynków wielorodzinnych ma 

szerokość ok. 6m, pozostałe szerokości ok. 2,0 do 2,5m. Aleje pasażu wyposażone w oświetlenie, latarnie 

uliczne oraz elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci. Nawierzchnie ciągów pieszych z płyt 

chodnikowych betonowych- zniszczone, spękane, posiadają liczne ubytki, wybrzuszenia, wykruszenia, w 

złym stanie technicznym, posiadające liczne zapadliska. Trawniki zniszczone, zaniedbane. 

Teren opracowywanych działek wyposażony w istniejące instalacje doziemne i naziemne: 
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(nie kolidujące z zamierzeniem projektowym) 

- kable energetyczne doziemne; 
- kanalizację sanitarną; 
- kable teletechniczne doziemne; 
- sieć instalacji wodociągowej; 

- słupy oświetleniowe. 

2.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z WIZJI LOKALNEJ 

 
GŁÓWNY CIAG PIESZY SZEROKOŚCI 6m 

 
GŁÓWNY CIAG PIESZY SZEROKOŚCI 6m, ELEMENTY INSTALACJI W POSADZKACH CIĄGÓW PIESZYCH 
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GŁÓWNY CIAG PIESZY SZEROKOŚCI 6m, BRAK POKRYWY STUDZIENKI 

 
GŁÓWNY CIAG PIESZY SZEROKOŚCI 6m, ROZROŚNIETE KORZENIE DRZEWA NISZCZĄCE POSADZKĘ 

 
ZNISZCZONE, ZANIEDBANE TRAWNIKI 
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RZĘDY ZDEGRADOWANYCH KOMÓREK 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Ogólny zakres prac i przyjęte rozwiązania projektowe. 
Zakres prac zgodnie z wytycznymi Inwestora. Na granicy terenów wykonać obrzeże ocinające własności. 

W części alejek pieszych wykonać niwelacje terenu i bez-progowo „połączyć” się z istniejącym chodnikiem 

bet. w ulicy Sienkiewicza i Kilińskiego. W części wykonywanych pasów dla rowerzystów oraz osób na 

rolkach, które projektuje się wykonać z nawierzchni bitumicznych, należy wykonać obrzeże, które  

bez-progowo „połączy” nawierzchnie z istniejącą nawierzchnią chodnika. Na istniejącej alei szerokości 6m 

projektuje się; - alejkę spacerowa z kostki betonowej, o szerokości 3m 

- ścieżkę rowerowa o szerokości 1,5m, o nawierzchni bitumicznej, 

- tor do jazdy na rolkach o nawierzchni bitumicznej i szerokości 1,5m 

- wykonanie poziomych oznaczeń ścieżki rowerowej i toru do jazdy na rolkach 

Pozostałe alejki piesze projektuje się w istniejącym śladzie. Wszystkie ścieżki piesze połączone ze 

sobą punktami węzłowymi z posadzką o specjalnym opracowaniu wg. detalu, rys. A_04. 

Projekt przewiduje następujące etapy prac: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawierzchni i podbudowy 

- roboty ziemne (wykopy, nasypy) 

- ustawianie krawężników i obrzeży betonowych 

- wykonanie podbudowy i nawierzchni ścieżek, ciągów pieszych 

- wykonanie prac wykończeniowych, ogólnobudowlanych i rekultywacja trawników, prace porządkowe 

3.2. Parametry techniczne projektowanej infrastruktury. 
Projektując ścieżkę rowerową, tor do jazdy rolkami i ścieżki piesze brano pod uwagę istniejące szerokości 
ciągów pieszych, uniknięcie kolizji z istniejącymi drzewami oraz urządzeniami infrastruktury technicznej, 
lokalizację istniejących chodników oraz budynków.  

3.2.1. PROJEKTOWANE RODZAJE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH: 
Ścieżka rowerowa: 
Klasa trasy rowerowej: współpracująca – prędkość pożądana 20km/h. Typ przekroju – DR 1/2 – droga dla 
rowerów jednostronna, dwukierunkowa 
Szerokość– 1,5 m 
Długość– 495,90 m 
Powierzchnia– 742,10 m² 
Nawierzchnia bitumiczna 



 
 

ZZM w Łodzi, Pasaż Abramowskiego 2016 

Tor do jazdy na rolkach: 
Długość– 495,60 m 
Szerokość– 1,5 m 
Powierzchnia – 740,70 m² 
Nawierzchnia bitumiczna 

Alejki spacerowe  z kostki betonowej: 
Główna alejka spacerowa o szerokości 3m. 
Długość– 495,30 m 
Pozostałe alejki spacerowe o szerokości 3m i 2,2m. 
Łączna powierzchnia alejek z kostki betonowej:3131,30m2 

Obrzeza betonowe 8: 
(8x30x100) 
Łączna długość – 2309,0 mb. 

3.2.2. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH POSADZEK: 

Zgodnie z rysunkami detali posadzek. 

 
1. Zestaw lekko trapezowych, obtłuczonych małych kostek, naśladujących naturalne kostki łamane lub 

cięte. Kolory: wapień muszlowy (jasnoszary). Wymiary elementów zestawu [mm]: np.94/101x91, 
84/91x91, 74/81x91. Grubość [cm]: 8. 

 

 
2. Kostka brukowa w kształcie kwadratu. Bezfazowe, ostro cięte krawędzie oraz wąskie spoiny   
      między poszczególnymi elementami zapewniają ułożenie idealnie równej, jednolitej nawierzchni.   
      Kolory: jasnoszary szary (metalic color). Wymiary elementów [mm]:  160x160. Grubość [cm]: 8. 
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3. Kostki trapezowe z mocno zaokrąglonymi narożami i krawędziami, posiadające gładkie powierzchnie 

licowe oraz wąskie zamknięcie spoin. To dzięki nim możliwe jest wykonanie kół, pierścieni, rozet oraz 
różnorodnych łuków. Kostki w dwóch pakietach: jako typ kostki prostokątnej w proporcjach 3/4, 1, 1 
i 1/2 oraz koło o średnicy ok. 2000mm. Formaty: 11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9 ∅ 11,9. 2. 
Kolory: jasnoszary szary i grafitowy. Grubość [cm]: 8 
 

3.2.3. PROJEKTOWANE PRZEKROJE NORMALNE: 

Ścieżka rowerowa: 

WARSTWA ŚCIERALNA - SMA kolor czerwony 4cm  
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4    5cm 
WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
KAMIENNEGO O UZIARNIENIU 0 - 31,5mm,  10cm 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU    10cm  
GRUNT G-1 

Tor do jazdy na rolkach: 

WARSTWA ŚCIERALNA - SMA kolor żółty   4cm 
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4    5cm 
WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
KAMIENNEGO O UZIARNIENIU 0 - 31,5mm,  10cm 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU    10cm  
GRUNT G-1 

Wszystkie alejki spacerowe z kostki betonowej: 

KOSTKA BETONOWA kolor szary    8cm 
PODSYPKA  CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4  3cm 
PODBUDOWA ZASADNICZAZ TŁUCZNIA 
KAMIENNEGO O UZIARNIENIU 0 - 31,5mm   15cm  
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM 15cm 
GRUNT G-1 

Obrzeza betonowe 8: 

(8x30x100) 
PODSYPKA PIASKOWA     3cm  
ŁAWA Z BETONU 15x33cm Z OPOREM ZEWN.  
PODŁOŻE RODZIME/ GRUNT G-1 

UWAGA: 

- WJAZD NA TEREN MOŻLIWY TYLKO DLA POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO OBSŁUGI PASAŻU - DO 3,5 TONY 
PORUSZANIE SIĘ POJAZDÓW DOZWOLONE TYLKO PO KOSTCE BETONOWEJ 

-ZAKAZ SKUWANIA LODU W ZIMIE - ODŚNIEŻANIE TYLKO RĘCZNE LUB MECHANICZNE Z OCHRONĄ WIRNIKA 
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3.2.4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME: 

Ścieżka rowerowa: znak P-23 "Rower" 

 
Na drodze dwukierunkowej naprzemiennie: co 40 metrów na pasie i co 20 metrów w stosunku do 

sąsiedniego pasa 

Materiał: biała masa termoplastyczna, wysokiej jakości nawierzchnia akrylowa wysoce elastyczna, 
wodoodporna powłoka 
Podłoże: czerwona nawierzchnia bitumiczna. 
 
znak "strzałka" 

 

Odpowiednik znaków P-8a przystosowany do skali dróg rowerowych w dwóch wariantach rozmiarowych 
aplikowanych w zależności od rodzaju nawierzchni i typu drogi rowerowej. 
Materiał: biała masa termoplastyczna, wysokiej jakości nawierzchnia akrylowa wysoce elastyczna, 
wodoodporna powłoka 
Podłoże: czerwona nawierzchnia bitumiczna 
 

linia środkowa 
(P-1) rozdziela pasy ruchu na drodze rowerowej dwukierunkowej w miejscach podwyższonego ryzyka 
kolizji (przed przejściem dla pieszych), 
 
pasy przejścia dla pieszych  
Materiał: biała masa termoplastyczna, wysokiej jakości nawierzchnia akrylowa wysoce elastyczna, 
wodoodporna powłoka 
 
akustyczny znak ostrzegawczy (“uczulacz”) 
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materiał:  biała masa termoplastyczna odblaskowa, 

szerokość: 430mm / wysokość: 500mm / grubość: 6-8mm, 

rozmieszczenie: w poprzek drogi 2m przed każdym przejściem dla pieszych, na najeździe na przejazd 

rowerowy P-11, na wjeździe i zjeździe z pasa rowerowego wydzielonego z jezdni oraz generalnie wszędzie 

tam, gdzie rowerzysta ma zachować wyjątkową ostrożność i czujność (nie wolno tego znaku nadużywać, 

by pozostawał bodźcem wystarczająco wyrazistym). 

 

 

Tor do jazdy na rolkach: 

 
materiał:  biała masa termoplastyczna odblaskowa, 

szerokość: 430mm / wysokość: 500mm / grubość: 6-8mm, 

Na drodze dwukierunkowej naprzemiennie: co 40 metrów na pasie i co 20 metrów w stosunku do 

sąsiedniego pasa 

4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

4.1. Rozbiórki, roboty ziemne  i przygotowanie terenu  
Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące urządzenia infrastruktury technicznej doziemnej. Przebieg 
istniejącego uzbrojenia terenu pokazano na projekcie w części graficznej, rys. A_01. 
 Przed przystąpieniem do modernizacji ścieżek i ciągów pieszych należy rozebrać istniejące 
posadzki z płyt betonowych wraz z obrzeżami, usunąć warstwy podkładowe,  warstwę humusu o grubości 
ok. 25 cm i wykonać roboty ziemne w zakresie wynikającym z projektu budowlanego. 
Zdjęty humus należy zmagazynować w pryzmach o wysokości 1,5m. Zostanie on zużyty na miejscu do 
ukształtowania terenów zielonych, a jej nadmiar zostanie odwieziony we wskazane przez Inwestora 
miejsce. 
Wykopy w przeważającej części to niewielkie wykopy wiązane z wykonaniem koryta pod warstwy 
podkładowe projektowanych ścieżek i ciągów pieszych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy 
zapewnić odwodnienie wykopu z wód opadowych. Prace ziemne obejmują także prace pomiarowe, 
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, zagęszczenie powierzchni wykopu. 
Po wykonaniu robót modernizacyjnych w ramach rekultywacji istniejących trawników, należy wyrównać i 
ukształtować istniejące powierzchnie ziemne, pokryć warstwą ziemi urodzajnej i obsiać mieszanką traw.  

4.2. Podbudowa  
Jako podbudowę należy przewidzieć warstwę kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ułożonej na 10 cm warstwie gruntu stabilizowanego cementem 
o Rm 2,5 Mpa.  
Podbudowę należy wykonać w obrzeżach betonowych o przekroju prostokątnym 30x8 cm, ułożonych na 
ławie betonowej z oporem w taki sposób, by górna krawędź była na poziomie projektowanej nawierzchni 
bitumicznej.  
W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów wysadzinowych lub nienośnych, należy przewidzieć 
zastosowanie zwiększonych grubości warstw podbudowy lub zastosowanie geosyntetyków. 

4.3. Odwodnienie  

Niweleta projektowanych ścieżek- zachowana istniejąca. Na obszarze objętym opracowaniem ze względu 
na istniejące ściezki/ wejścia do budynków, występująca istniejącą, w szerokości ciągów komunikacyjnych 
infrastrukturę techniczną doziemną, występuje konieczność zachowania istniejącej niwelety. 
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Odwodnienie ścieżki rowerowej, toru do jazdy na rolkach i alejek spacerowych przewiduje się jako 
powierzchniowe poprzez zapewnienie odpowiednich pochyleń poprzecznych rzędu ok. 2%. 

Odwodnienie powierzchniowe  głównej alejki po terenie także do istniejących  

UWAGA: 

- WJAZD NA TEREN MOŻLIWY TYLKO DLA POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO OBSŁUGI PASAŻU - DO 3,5 TONY 
PORUSZANIE SIĘ POJAZDÓW DOZWOLONE TYLKO PO KOSTCE BETONOWEJ 

-ZAKAZ SKUWANIA LODU W ZIMIE - ODŚNIEŻANIE TYLKO RĘCZNE LUB MECHANICZNE Z OCHRONĄ WIRNIKA 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Ścieżka rowerowa: Powierzchnia– 742,10 m² 
Tor do jazdy na rolkach: Powierzchnia – 740,70 m² 
Alejki spacerowe  z kostki betonowej: Łączna powierzchnia alejek z kostki betonowej:3131,30m2 
Trawniki: Pow. ok. 19383,7 m² 

6. DANE OCHRONNE DZIAŁKI 

Nie dotyczy. Projekt uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łodzi 

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Wpływ eksploatacji górniczej na działkę - nie dotyczy omawianego terenu. 

8. INFORMACJA O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie ze sztuką 

budowlaną przestrzegając przepisów BHP. Należy uwzględnić wszystkie wytyczne zawarte w projekcie 

budowlanym. Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem. 

9. Sposób i zakres oddziaływania zamierzenia projektowego na 
otoczenie, ocena  występowania w obszarze zamierzenia 
projektowego uzasadnionych interesów osób trzecich oraz  stanu  ich  
poszanowania. 

Podejmowane działania nie powodują zmiany w dotychczasowych warunków funkcjonowania 

terenu, nie blokują spływu wód opadowych, nie pozbawiają możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu do drogi publicznej. Inwestycja nie powoduje 

ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem. 

10.   Informacje dotyczące oddziaływania przedmiotowych robót na 
środowisko  w tym również w zakresie ewentualnego zagrożenia dla 
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, 
występujących w zasięgu oddziaływań przedsięwzięcia. 

(Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin. Dz. U., Poz. 81. 

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 października  2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt.  Dz. U. Nr 237, Poz. 1419. 

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca  2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną.  Dz. U. 2004 Nr 168, Poz. 1765.) 



 
 

ZZM w Łodzi, Pasaż Abramowskiego 2016 

Projekt nie pogarsza ani potencjalnie nie będzie pogarszać warunków oddziaływań przedmiotowych robót  

występujących w zasięgu oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko. 

Nie występuje wycinka drzew. Teren zachowany w stanie dotychczasowym. 

Projekt w pełni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowej roślin, zwierząt i gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną.  

11. Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi odpadami 
wytworzonymi podczas prac budowlanych 

Wytworzone odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym wymagane zezwolenie 

w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  

Nieistotne odstąpienie może dotyczyć: 

Zmiany zastosowanych w projekcie materiałów na inne materiały o ekwiwalentnych własnościach 

i parametrach technicznych, uzgodnionych z projektantem. 

 

opracowanie: 
 

ARCHITEKTURA- PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. Adrian Bogutczak 

upr. bud. nr37/LOOKK/2010 

 

 

 

 

KONSTRUKCJA / DROGI - PROJEKTANT:  
mgr inż. Krzysztof Baliński 

upr. bud. nr. LOD/0330/POOK/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


