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I.1. Opis techniczny 
 

 
PZT / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 
 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku, znajdującego 
się w granicach działki nr 232/19 obręb 0009 Smolnik. Część działki znajduje się w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej, część działki znajduje się w strefie ochrony historycznych układów 
ruralistycznych, część działki znajduje się w założeniach parkowo-pałacowych, część działki znajduje 
się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Mapa do celów projektowych, skala 1:500; 
− Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
− Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem dla otoczenia 

mauzoleum rodziny Woller w Smolinku opracowana przez firmę Arboria – ekspertyzy, 
inwentaryzacje i zabezpieczenia drzew z/s w Leśnej, przy ul. Świerczewskiego 30/2; 

− Opinia konserwatorska nr JG/N.5183.13.61 z dnia 20.12.2016r. nt. inwentaryzacji dendrologicznej 
wraz projektem gospodarki drzewostanem dla otoczenia mauzoleum rodziny Woller; 

− Wizje lokalne w terenie; 
− Umowa z Inwestorem. 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy parku przy mauzoleum Wollerów w 
Smolniku. 
Przewidywany zakres prac obejmuje: 
− uporządkowanie zieleni poprzez usunięcie drzew zniekształconych, chorych i samosiewów, 

ewentualne nasadzenia zastępcze oraz wprowadzenie zieleni parkowej; 
− przebudowę i budowę alejek spacerowych wraz z wymianą nawierzchni; 
− montaż altany biesiadnej; 
− naprawę istniejących oraz montaż nowych elementów małej architektury tj. ławek parkowych, 

koszy na odpady i stojaków. 
 
3.1. Zalecenia ogólne 

3.1.1. Certyfikaty i atesty 
Wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty               
i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami. 
 
3.1.2. Prace budowlane 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną, 
obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robót. 
Prace te mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po zakończeniu 
teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku. 
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3.1.3. Zmiany w projekcie 
Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu budowlanego muszą 
być uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowiązany do 
potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami. 
 
3.1.4. Prawa autorskie 
Projekt jest objęty prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”      
z dn. 04.02.1994r. „Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie w projekcie zmian 
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 
 
4. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dn. 30.10.2015r. (Dz. Urz. 
Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z dn. 26.11.2015r.) przeznaczeniem podstawowym działki  o 
numerze ewidencyjnym 232/19 położonej w obrębie 0009 Smolnik jest: 
− częściowo teren zieleni parkowej o symbolu ZP/2; 
− częściowo teren zabudowy zagrodowej o symbolu RM/45; 
− częściowo teren zabudowy zagrodowej o symbolu RM/24; 
− częściowo teren wód o symbolu WS/6. 
Ponadto część w/w działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, część działki 
znajduje się w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych, część działki znajduje się w 
założeniach parkowo-pałacowych, część działki znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków. Na terenie działki znajdują się stanowiska roślin chronionych. 
 
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Zakłady włókiennicze w Leśnej przyniosły miasteczku w XIX w. intensywny rozwój. W 1855r. jedną z 
fabryk zakupił Samson Woller – Żyd pochodzący prawdopodobnie z Sycowa. Początkowo tkalnia 
produkowała tkaninę bawełnianą tzw. katun lecz już wkrótce przestawiono produkcję na wełnę 
czesankową, na produkcji której Samson Woller znał się znakomicie. Przez kilka lat bowiem 
praktykował w tym profilu produkcji w zakładach w Anglii. W 1871r. kupił w Bolesławcu spalony młyn i 
w jego miejsce spółka wybudowała nową przędzalnię pod taką samą nazwą” Concordia”  Wraz z 
dwoma braćmi w 1880 r. przekształcił przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (Gebrüder Woller)  pod znaną 
już nazwą Concordia. Przypuszczalnie do końca lat 70 tych XIX w. S. Woller zamieszkiwał w zespole 
dworsko-folwarczno-parkowym dworze w Smolniku i do niego należał krajobrazowy park będący 
przedmiotem niniejszego opracowania. Od końca lat 70 tych S. Woller zamieszkiwał w neogotyckim 
pałacyku po Pücklerach (ul. Zgorzelecka 28 w Bolesławcu). Obiekt ten jest położony w pobliżu tkalni 
Concordia. 
Według pierwotnego zamysłu właściciela w parku miało stanąć też mauzoleum jego rodziny, 
zaprojektowane przez popularnego architekta Karla Lüdecke w 1881r. Wkrótce jednak Woller zmienił 
zamiar i mauzoleum, wg nieznacznie zmienionego projektu, zostało wzniesione w 1883r. w Leśnej. 
Przypuszcza się, że przedwczesna śmierć któregoś z najbliższych członków rodziny (pp młodego syna) 
zdecydowała o wzniesieniu mauzoleum w Leśnej. Właściciel spółki zmarł w 1900r., a swoje dwie córki 
Helenę i Marię Otylię znakomicie wyposażył i osiedlił w Wielkopolsce (majątek Smolice i Dłoń k. 
Leszna). Rodzina Wollerów konwertowała się na katolicyzm, a obie córki przykładnie udzielały się na 
rzecz swoich parafii i w działalności charytatywnej dla ubogich. 
 
5.1. Inwentaryzacja stanu istniej ącego 

5.1.1. Kompozycja przestrzenna, ukształtowanie tere nu 
Park przy mauzoleum rodziny Woller w Leśnej jest  pozostałością po znacznie większym założeniu o 
charakterze krajobrazowym. Park miał kształt prostokąta rozciągniętego wzdłuż osi wschód – zachód. 
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Układ kompozycyjny parku wspierał się pierwotnie o dominującą w okolicy wierzę kościoła Św. Jana 
Chrzciciela. Towarzyszył on zespołowi dworsko-folwarcznemu zlokalizowanemu w północno-
wschodnim narożniku zadrzewionego terenu i oddzielonemu od kościoła i terenu przykościelnego 
(dawny cmentarz) Czarnym Strumieniem (Miłoszówka). Płaska część parku zakończona owalnym 
stawem otoczona jest od strony północnej i zachodniej  stromo wyniesionymi, zadrzewionymi partiami. 
Zwieńcza je plateau z mauzoleum Wollerów i taras widokowy ponad stawem. Miejsce ma charakter 
uroczyska opartego przede wszystkim na naturalnych walorach przyrodniczych – terenowych i 
roślinnych. Przyległa do zespołu dworsko-folwarcznego część parku została silnie przekształcona w 
obszary użytkowe (ogrody użytkowe, szopy i altanki). 
 
5.1.2. Roślinno ść – drzewostan parkowy 
Drzewostan parkowy złożony jest z gatunków rodzimych i są to klony pospolite, lipy drobno-listne, dęby 
szypułkowe, graby pospolite, świerki pospolite i modrzewie europejskie oraz klony jawory. Starodrzew 
podrasta ogromna ilość samosiewów w różnym wieku. Zwiększające się zacienienie doprowadziło do 
dominacji dwóch gatunków dosyć dobrze znoszących zacienienie w wieku młodocianym tzn. klonu 
pospolitego i lipy drobnolistnej. Zadrzewiona  część parku jest od dawna zaniedbana i pozbawiona 
pielęgnacji.  
Jedynym drzewem o ogrodniczej proweniencji jest egzemplarz jesionu wyniosłego w odmianie zwisłej 
(Fraxinus excelsior cv. Pendula). Jest to odmiana parasolowatego pokroju charakterystyczna dla 
założeń parkowych i ogrodowych 3 ćw. XIX wieku, sadzona jako drzewo soliterowe. 
 
UWAGA: Szczegółową inwentaryzację istniejącej roślinności przedstawiają tabele: 
− tabela nr 1 – drzewa do pielęgnacji; 
− tabela nr 2 – drzewa do szczegółowych badań; 
− tabela nr 3 – drzewa do usunięcia; 
znajdujące się na końcu niniejszego opisu.   
 
5.1.3. Staw  
Wielce interesującym i znaczącym elementem kompozycji parkowej jest staw założony na naturalnym 
cieku wodnym. Lustro wody ujęte jest od strony wschodniej w niewysoki wał ziemny. Szczególnie w tej 
dobrze nasłonecznionej części stawu występują sporej wielkości połacie grzybieni białych (Nymphaea 
alba). Jest to już dziś rzadko spotykane zjawisko gdyż rośliny te są dosyć wybredne, co do warunków 
siedliskowych. Do wzrostu potrzebne są im płytkie, dobrze nagrzewające się wody i zasobne 
organicznie podłoże (same produkują duże ilości biomasy opadającej na dno zbiornika).  
Poza stawami i oczkami wodnymi roślina ta jest gatunkiem całkowicie chronionym.   
 
5.1.4. Alejki parkowe 
Zachowany układ komunikacyjny założenia obejmuje ścieżkę spacerową wokół stawu tworzącą 
niedomkniętą obwodnicę na wschodnim brzegu zbiornika, ciąg pieszo-jezdny łączący park z drogami 
lokalnymi zlokalizowanymi wzdłuż Czarnego Strumienia (działka nr 321/1) i wzdłuż zachodniej granicy 
parku ( działka nr 265/2) oraz dojście do tarasu widokowego przy mauzoleum Wollerów od jednej z w/w 
dróg lokalnych (działka nr 265/2).  
W chwili obecnej zupełnie nieczytelny jest dalszy układ pierwotnych alejek spacerowych założenia, 
widoczny na historycznej mapie z roku 1902 (poniżej). 
 
W/w ciągi piesze oraz pieszo-jezdny posiadają nawierzchnię ziemną, nieograniczoną żadnymi 
obrzeżami; szerokości ciągów zróżnicowane. 
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5.1.5. Mury oporowe 
Taras widokowy przy mauzoleum Wollerów, znajdujący się na szczycie wzniesienia przed zachodnim 
brzegiem stawu, ukształtowany jest przez masywny mur oporowy murowany z kamieni bazaltowych na 
zaprawie cementowo-wapiennej. W osi muru zamontowana jest bariera zabezpieczająca taras, 
wykonana ze słupków żelbetowych oraz łączących je poziomych profili. 
 
5.1.6. Mała architektura 
Na terenie założenia zinwentaryzowano jeden rodzaj ławek – drewniane z oparciem na stelażu 
żeliwnym oraz jeden rodzaj koszy parkowych – stalowe ażurowe z wkładem, zawieszone na słupku 
żeliwnym. Wszystkie elementy są w dobrym i średnim stanie technicznym – przewiduje się ich 
demontaż. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe i adaptacje 

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się wyłącznie rozbiórkę nawierzchni ziemnych w ciągach 
komunikacyjnych istniejących i projektowanych, należy ją wykonać zgodnie z rysunkiem nr ZT-1 
niniejszego opracowania. 
 
Rozbiórka prowadzona będzie sposobem ręcznym i mechanicznym przy użyciu koparek, pod 
nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia. Ewentualne odpady betonowe uzyskane w 
wyniku rozbiórki będą poddane recyklingowi, po uprzednim skruszeniu na terenie działki. Pozostałe 
wywiezione zostaną i przekazane do utylizacji zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.  
Pozostałe przy rozbiórce i niwelacji masy ziemi próchniczej, gruntu przemieszczonego i z wykopów, 
będą selektywnie gromadzone w pryzmach i wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek na 
urządzanych terenach zieleni. Mogą być również wywiezione poza teren budowy do wykorzystania przy 
innych obiektach, jednak tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i po uzyskaniu 
stosownego zezwolenia. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione na 
odkład, po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miasta terenów składowania. Wykonawca, po wskazaniu 
miejsca składowania, obowiązany jest opracować i uzgodnić projekt gospodarki masami ziemi w 
ramach swojego kontraktu z zapewnieniem, że grunty zostaną usunięte przez firmę posiadającą 
stosowne zezwolenie na transport, gromadzenie i utylizację. 
 
5.2.1. Zestawienie elementów małej architektury 

L.p. Element zagospodarowania Stan Liczba Rozbiórki 

A Ławki drewniano-żeliwne z oparciem dobry/średni 4 szt. 4 szt. 
B Kosze na śmieci stalowe na słupku żeliwnym dobry/średni 2 szt. 2 szt. 

 
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1. Układ komunikacyjny 

Projektuje się przywrócenie pierwotnego układu alejek spacerowych wewnątrz zachowanego założenia 
parkowego – zgodnie z przedstawioną powyżej mapą z roku 1902. Pamiętać jednak należy, iż poza 
obecnymi granicami parku znajdują się przekształcone tereny znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie dawnego zespołu dworsko-folwarcznego – tj. współczesne obszary użytkowe (ogrody, 
szopy i altanki). Ponadto, przedstawiony w części rysunkowej opracowania układ alejek spacerowych 
należy zweryfikować na etapie realizacji Inwestycji, w szczególności po dokonaniu projektowanych prac 
porządkowych w zakresie drzewostanu, uwzględniając rzeczywiste ukształtowanie terenu, którego nie 
odzwierciedla aktualna mapa do celów projektowych.  
 
Wejścia i wjazdy na teren parku, jak dotychczas: za pośrednictwem ciągu pieszo-jezdnego łączącego 
park z istniejącymi drogami lokalnymi (wzdłuż Czarnego Strumienia i wzdłuż zachodniej granicy parku 
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działka nr 265/2; wzdłuż zachodniej granicy parku działka nr 265/2) oraz dojście do tarasu widokowego 
przy mauzoleum Wollerów od jednej z w/w dróg lokalnych (działka nr 265/2).  
 
6.2. Nawierzchnie utwardzone 

Projektuje się n/w rodzaje nawierzchni utwardzonych: 
− nawierzchnia mineralna granitowa w kolorze naturalnym – projektowane alejki spacerowe, 

wszystkie o szerokości 150cm, oraz plac przeznaczony na miejsce rekreacji zlokalizowany na 
centralnej polanie parkowej; 

− kostka granitowa w kolorze szaro-rudym – powierzchnia przeznaczona do montażu altany 
biesiadnej. 

 
Budowa utwardzonego placu oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnego obejmować będzie wykonanie 
nowych nawierzchni wraz z podbudową i montażem nowych obrzeży. Mając na celu prawidłowe 
odprowadzania wód opadowych projektuje się podniesienie poziomu nawierzchni utwardzonych o 10-
15cm względem stanu istniejącego oraz ułożenie ich nawierzchni ze spadkami poprzecznymi 
jednostronnymi. Docelowo teren trawników w sąsiedztwie nawierzchni alejek ukształtować należy o ok. 
2-3cm poniżej ich projektowanych rzędnych wysokościowych.  
 
UWAGA: Przewiduje się, iż w miejscu stromego podejścia na wzniesienie w części północno-
wschodniej założenia, w przestrzeni alejki o szerokości 150cm, może zaistnieć konieczność montażu 
progów betonowych, celem ukształtowania schodów terenowych ułatwiających przemieszczanie się 
spacerowiczom i jednocześnie zapobiegających wypłukiwaniu nawierzchni przez wody opadowe i 
roztopowe. Ostateczną decyzję w tej kwestii pozostawia się jednak do momentu uporządkowania 
roślinności parkowej na trasie przedmiotowej ścieżki i jednocześnie ujawnienia rzeczywistego 
ukształtowania terenu. 
Ponadto w trakcie robót ziemnych przy alejkach wbudować należy rury PCV celem wciągnięcia kabli 
elektrycznych pod przyszłe oświetlenie terenu. 
 
6.2.1.  Nawierzchnia mineralna 
Projektuje się mineralną nawierzchnię alejek spacerowych oraz placu na centralnej polanie parkowej, 
tj. utwardzoną z mieszanek kruszyw granitowych na podbudowie wzmocnionej. Nawierzchnia tego typu 
jest nawierzchnią przepuszczalną, nietoksyczną i trwałą.  
Na projektowanej nawierzchni należy formować spadki poprzeczne wielkości 2% jednostronne 
(dwustronne w obrębie placu).  
UWAGA: Minimum 50 % korytowania pod alejki spacerowe wykonywać należy ręcznie z uwagi na 
bezwzględną konieczność ochrony systemu korzeniowego istniejących drzew.  
 
Konstrukcja nawierzchni, warstwy od górnej: 
− warstwa górna nawierzchni gr. 3,0cm z kruszywa granitowego frakcji 0-8mm; 
− warstwa górna podbudowy gr. 5,0cm z kruszywa granitowego frakcji 0-16mm; 
− warstwa dolna podbudowy gr. 12,0cm z kruszywa granitowego frakcji 0-31,5mm; 
− warstwa odsączająca gr. 15,0cm z podsypki piaskowej. 
 
6.2.2. Nawierzchnia utwardzona kostk ą granitow ą (powierzchnia altany biesiadnej) 
„Posadzkę” altany biesiadnej projektowanej w przestrzeni centralnej polany parkowej stanowić będzie 
układana półkoliście kostka granitowa szara jasna średnioziarnista surowo łupana wielkości 4/6cm o 
powierzchni płomieniowanej, na podbudowie stosownej dla placów i ciągów ruchu pieszego i pojazdów 
nie-mechanicznych.  
 
Konstrukcja nawierzchni, warstwy od górnej: 
− kostka granitowa cięto-łupana 4,0-6,0cm; 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0cm; 
− podbudowa gr. 15cm z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm; 
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− warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku średnioziarnistego. 
 
Warstwę odsączającą oraz podbudowę należy zagęścić przy użyciu wibratora powierzchniowego lub 
walca drogowego pamiętając, że podkład po zagęszczeniu obniży się o ok. 1-2cm, zatem wyjściowy 
jego poziom powinien być odpowiednio wyższy. Kostkę układać należy równo, z zachowaniem 
odpowiednich odstępów, a następnie wbijać w podłoże. Spoinowanie (zafugowanie) wykonać stabilną 
mieszanką mineralną 1÷3 mm, która przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał 
do spoinowania musi być całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki.  
Końcowym etapem jest ubicie całej powierzchni przy użyciu wibratora powierzchniowego. 
 
Granice alejek i placu wyznaczone obrzeżami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 6x20x100cm 
ustawianymi na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15) z oporem. W miejscu połączenia nawierzchni 
mineralnej i z kostki granitowej obrzeża granitowe 6x20x50/100cm na ławie betonowej z betonu B15 
(C12/15). 
 
6.3. Elementy „małej architektury” 

Przewiduje się wyposażenie parku w n/w elementy „małej architektury”: 
 

Lp. Fotografia elementu Nazwa / opis elementu 
Ilość 

[szt.] 

1 

 

 

Ławka parkowa na żeliwnym stelażu, 
przystosowana do montażu na stałe za 
pomocą śrub (w komplecie) przechodzących 
przez stopy odlewu żeliwnego. Deski z 
wyselekcjonowanego sezonowanego 
drewna, fazowane na wszystkich 
krawędziach, zabezpieczone warstwą farby 
podkładowej i trzykrotnie malowane 
natryskowo farbą olejną. Kolor drewna 
ustalony na etapie wykonawstwa. Żeliwna 
podstawa wyposażona w otwory 
pozwalające trwale przymocować ławkę do 
podłoża, zabezpieczona farbą podkładową i 
malowana farbą chlorokauczukową o lekkim 
połysku. Odlew żeliwny w kolorze czarnym. 
Długość ławki 17cm, szerokość 40cm, 
wysokość całkowita 74cm, wysokość 
siedziska 42cm, szerokość siedziska 40cm. 

13 

2 

 

 

Stojak rowerowy dwustronny dla 5 rowerów.  
Konstrukcja stalowa zabezpieczona 
antykorozyjnie poprzez malowanie 
proszkowe – farba poliestrowa odporna na 
warunki zewnętrzne w kolorze czarnym pół-
mat. Mocowany kotwami metalowymi do 
fundamentu.    

1 
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3 

 

 

Kosz na odpady zmieszane stalowy o 
pojemności 35l. Wykonany ze stali czarnej 
malowanej farbami proszkowymi na kolor 
czarny pół-mat. Wkład kosza ze stali 
ocynkowanej gr. 0,5mm z otworami 
odwadniającymi i uchwytem, wyposażony w 
popielniczkę. Montaż poprzez 
zabetonowanie nogi w gruncie. Wysokość 
całkowita 110cm; średnica 32,5cm; waga 
20kg.  

11 

 
 
6.4. Roślinno ść 

 
6.4.1. Prace porz ądkowe 
Program gospodarki drzewostanem wykonano na bazie inwentaryzacji drzewostanu wykonanej przez 
firmę ARBORIA z Leśnej. Na gruncie uszczegółowiono lokalizację drzew i zgodność gatunkową.  
Przy wyznaczaniu drzew do wycinki należy posługiwać się tabelami i mapą. W razie wątpliwości zawsze 
należy zachować zgodność z zapisem w tabeli. 
 
Podstawowe prace porządkowe skupiają się na eliminacji podszytu różnej wielkości, drzew 
zdeformowanych, słabych, chorych, wrastających w korony starodrzewia oraz zasłaniających 
powiązania widokowe. Proces porządkowania parku jest właściwie odzyskiwaniem przestrzeni z 
zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy obszarami zadrzewionymi a otwartą  przestrzenią. Ze 
względu na wielkie i uciążliwe obciążenie komunikacyjne drogi zlokalizowanej na zachodniej granicy 
parku zalecane byłoby pozostawienie otuliny z podszytu minimum szerokości 3 m. To naturalna i 
istniejąca już osłona przed kurzem, hałasem i spalinami. Na powierzchniach płaskich, na których 
przewidywane są trawniki parkowe należy wyfrezować karpiny po dużych drzewach na głębokość 
poniżej 20 cm od powierzchni gruntu i wykarczować mechanicznie karpiny po drzewach małych (do 
10cm średnicy). Nie należy karczować karpin na skarpach gdyż grozi to obsuwaniem się ziemi i 
przyspiesza erozję. 
 
6.4.2. Obsadzenia 
Zakłada się utrzymanie parku jako naturalistycznego uroczyska. Z tej przyczyny i z realnych możliwości 
bieżącego utrzymywania tego terenu nie rozwija się szaty roślinnej w kierunku historyzującego 
założenia parkowego o charakterze krajobrazowym. Grupy krzewów mają zaakcentować ozdobny i 
użytkowy obszar centralnej polany parkowej. Krzewy dają akcent kolorystyczny wiosną (biało kwitnące 
tawuły) i przez sezon wegetacyjny – czerwonolistne pęcherznice oraz białoobrzeżone derenie 
Elegantissima z czerwieniącymi na zimę pędami.  
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Rośliny do obsadzeń: 
 
KRZEWY LIŚCIASTE 
1) Dereń biały Elegantissima – Cornus alba Elegantissima szt 11 rozstawa 1,5x1,5 m; 
2) Kolkwicja chińska Pink Cloud- Kolkwitzia amabilis Pink Cloud szt.11 rozstawa 1.2x1.2m; 
3) Pęcherz nica kalino listna Red Baron Physocarpus opulifolius Red Baron szt.11 roz-stawa 1,2 

x1,2m; 
4) Tawuła szara Grefsheim – Spiraea x cinerea Grefsheim szt 31 rozstawa 0,8x0,8 m 
 
DRZEWA: 
5) Buk pospolity w odm czerwonolistnej – Fagus sylvatica Atropunicea szt 1 
 
6.4.3. Zabezpieczenie drzewostanu podczas robót bud owlanych 
Przed przystąpieniem do prac polegających na oczyszczaniu centralnej części stawu oraz układania 
nawierzchni mineralnych należy wyznaczyć trasę transportową materiałów budulcowych, wywożenia 
namułu i usuniętych drzew. Zdecydowanie w tej kwestii powinna być priorytetowo istniejąca droga 
szutrowa. Wyznaczając boczne drogi dojazdowe i place składowe należy: 
− zabezpieczyć matami słomianymi oszalowanymi deskami do wysokości nie mniejszej niż 150cm i 

obejmującej całą powierzchnię pnia; deski muszą się wspierać o podłoże, przylegać ściśle do pnia 
a oszalowanie należy po obwodzie okręcić drutem minimum na trzech wysokościach; 

− dla drzew dużych stosuje się obudowy drewniane ustawione w odległości od pnia minimum 
średnicy rzutu korony, a w przypadku drzew o wąskich koronach należy uwzględnić dwukrotną 
średnicę rzutu korony; 

− istotne znaczenie ma ochrona systemów korzeniowych; jeśli nie ma możliwości poprowadzenia 
trasy przejazdu poza potencjalnym zasięgiem systemu korzeniowego (2x  rzut korony drzewa) 
należy ułożyć drogę roboczą z płyt betonowych typu „jumbo”’ 

− pod koronami drzew nie lokalizować składowisk materiałów budowlanych i chemicznych; 
− zakazane jest składowanie i wylewanie środków trujących w obrębie drzew; 
− nie wolno pod koronami drzew palić ognisk; 
− pomiędzy drzewami obowiązuje zakaz poruszania się i parkowania ciężkim sprzętem poza 

wyznaczoną i zabezpieczoną trasą; 
− prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie lub przewiertem sterowanym (bez 

przekopywania ziemi); 
− nie należy wykonywać wykopów bliżej niż 2m od pnia drzewa; 
− przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z zasadami 

pielęgnacji drzew; 
− podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe 

przed przesychaniem (matami lub folią); 
− ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą; 
− niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; 
− nie nadsypywać  ziemi i nie utwardzać nawierzchnią nieprzepuszczalną dla wody i powietrza 

systemów korzeniowych (rzut korony drzewa); jeżeli nie ma możliwości odsunięcia się z np. 
ciągami komunikacyjnymi przebiegającymi w pobliżu drzew to należy stosować systemy 
nawadniająco – napowietrzające bryły korzeniowe. 

 
6.5. Staw 

Oczyszczenie stawu z treści organicznej zalegającej na dnie powinno być wykonane oszczędnościowo 
i tylko w centralnej części, na osi przepływającego cieku wodnego. Granica prac to minimum 10m od 
brzegu w głąb stawu. Absolutnie zabronione jest wybieranie i przerzucanie treści organicznej z pasów 
przybrzeżnych. 
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWAN IA TERENU 

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia  /m²/ 

Powierzchnia działki nr 239/12: 36.975,00m2 

Powierzchnia utwardzona łącznie: 1.337,00m2 

             nawierzchnia mineralna (alejki parkowe) 1.308,00m2 

             nawierzchnia z kostki granitowej (posadzka altany biesiadnej) 29,00m2 

- obrzeża betonowe 1.461,00mb 

- obrzeża granitowe 20,00mb 

Powierzchnia zbiornika wodnego (lustra wody) 3.280,00m2 

Powierzchnia terenów zielonych 32.358,00m2 

 
8. OCHRONA ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

Park objęty opracowaniem częściowo znajduje w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, częściowo 
w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych, częściowo w założeniach parkowo-
pałacowych, częściowo na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  
 
9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie występuje. 
 
10. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Przyjęte w projekcie rozwiązania funkcjonalne i techniczne nie wprowadzają ujemnego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska. Obiekt objęty opracowaniem 
wraz z infrastrukturą techniczną nie wpłynie negatywnie na stan środowiska w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego czy środowiska gruntowo-wodnego. Nie będzie też wywierał negatywnego 
wpływu na środowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, jak również na 
powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  
 
11.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Podstawy prawne określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290); 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 
719); 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.                      
z 2016r., poz. 778); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422); 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. 2017 poz. 328); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn. 
zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 
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− Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397); 

− Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami); 

− Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2016r. poz. 353); 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2015 poz. 909); 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440); 
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że projektowana przebudowa parku przy 
mauzoleum Wollerów w Smolniku znajduje się na obszarze niepodlegającym ograniczeniom i jest 
zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Obszar oddziaływania Inwestycji zgodnie z zapisami artykułu 3, pkt. 20 prawa budowlanego mieści się 
w całości w granicach działki nr 232/19, na której został zaprojektowany. 
Granice działek przedstawiono graficznie na mapie projektu zagospodarowania terenu. 
 
 

 

Opracował: 
 

mgr inż. Mirosław Soczyński 
 
 

mgr inż. Grażyna Polanica 
 

  



Projekt Budowlany 
PRZEBUDOWA PARKU PRZY MAUZOLEUM WOLLERÓW W SMOLNIKU 

Działki nr 232/19, obręb 0009 Smolnik 
 

I.1. Opis techniczny 
 

 
A/K BUDOWLE I URZ ĄDZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku, znajdującego 
się w granicach działki nr 232/19 obręb 0009 Smolnik. Część działki znajduje się w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej, część działki znajduje się w strefie ochrony historycznych układów 
ruralistycznych, część działki znajduje się w założeniach parkowo-pałacowych, część działki znajduje 
się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Mapa do celów projektowych, skala 1:500; 
− Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
− Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem dla otoczenia 

mauzoleum rodziny Woller w Smolinku opracowana przez firmę Arboria – ekspertyzy, 
inwentaryzacje i zabezpieczenia drzew z/s w Leśnej, przy ul. Świerczewskiego 30/2; 

− Opinia konserwatorska nr JG/N.5183.13.61 z dnia 20.12.2016r. nt. inwentaryzacji dendrologicznej 
wraz projektem gospodarki drzewostanem dla otoczenia mauzoleum rodziny Woller; 

− Wizje lokalne w terenie; 
− Umowa z Inwestorem. 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy parku przy mauzoleum Wollerów w 
Smolniku. 
Przewidywany zakres prac obejmuje: 
− uporządkowanie zieleni poprzez usunięcie drzew zniekształconych, chorych i samosiewów, 

ewentualne nasadzenia zastępcze oraz wprowadzenie zieleni parkowej; 
− przebudowę i budowę alejek spacerowych wraz z wymianą nawierzchni; 
− montaż altany biesiadnej; 
− naprawę istniejących oraz montaż nowych elementów małej architektury tj. ławek parkowych, 

koszy na odpady, stojaków rowerowych i tablic informacyjnych. 
 
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ  

4.1. Altana biesiadna 

W wyznaczonym miejscu centralnej polany parkowej przewiduje się montaż altany drewnianej 
wykonanej na planie sześciokąta, wpisanego w okrąg o średnicy 6,0m. Słupy nośne o przekrojach 
13x13cm z drewna klejonego odpornego na powstanie pęknięć i szczelin. Pozostałe elementy 
drewniane z suszonego drewna sosnowego. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone 
drewnochronem w kolorze ustalonym na etapie wykonawstwa. Dach wielospadowy, kryty gontem 
bitumicznym w kolorze ustalonym na etapie wykonawstwa. Ryflowane słupy nośne, szeroka deska 
okapowa oraz półokrągłe podpory wspierające dach, nadają altanie klasyczny i elegancki wygląd. 
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Podłogę altany stanowić będzie nawierzchnia utwardzona kostką granitową 4/6cm, zgodnie z 
informacjami zawartymi w punkcie 6.2.2. opisu do projektu zagospodarowania terenu. 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Mirosław Soczyński 
 
  


