
Obszar Podzamcze 

1.3. ODWODNIENIE 

W celu odprowadzenia wody powierzchniowej z projektowanych ścieżek rowerowych 
zaprojektowano spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni umożliwiające spływ wody na sąsiadujące 
tereny zielone. W przedmiotowym zagospodarowaniu terenu projektuje się ponadto roboty związane z: 

dla skweru nr 5 – „Rewitalizacja w obszarze podzamcza w Toszku” 
- remont dwóch istniejących mostków wykonanych w konstrukcji żelbetowej, remontu należy dokonać 
poprzez zabezpieczenie przez korozją oraz malowanie istniejących balustrad. 
- remont istniejącego przepustu Ø600 mm poprzez: wymianę rury o tej samej średnicy, PVC lub 
betonowa, dł. 6m, wymianę ścianek czołowych wraz z balustradami; 
- remont trzech istniejących przepustów Ø400 mm poprzez: wymianę rury o tej samej średnicy 
wykonanych z materiału PVC lub betonowe, dł. 4m, wymianą/montażem ścianek czołowych, 
- budowę jednego przepustu o średnicy Ø600 mm, rura PVC lub betonowa, dł. 4m, z montażem ścianek 
czołowych wraz z balustradami, 
- budowę jednego odpływu z rury o średnicy Ø400 mm (PVC lub betonowa),  

 
Przepusty rurowe oraz odpływy układane w spadku min. 0,5%, kierunek spływu zgodny z kierunkiem 

spływu rowów w stanie istniejącym.. Podłoże pod rury z pospółki o maksymalnej średnicy ziaren kruszywa 
20 mm, gr.20 cm staranie zagęszczone. Górna warstwa posypki musi być równa.  

Zaleca się wykonanie obsypki rur przepustów i odpływów ręcznie gruntem piaszczystym lub 
żwirem. Zasypanie mechaniczne warstwami gr. 0,30 m z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi.  

Ścianki czołowe żelbetowe prefabrykowane lub żelbetowe monolityczne. Ze względów 
bezpieczeństwa należy montować barierki przy przepustach typu U-11a. 

Remont schodów od strony ulicy Piastowskiej  

Ze względu na liczne uszkodzenia schodów od strony ulicy Piastowskiej, projektowany jest remont, 
polegający na renowacji części schodów (odcinek 1) i wymianie nawierzchni w drugiej części (odcinek 2). 

ZAKRES PRAC RENOWACYJNO – REMONTOWYCH : 
 Wyrównanie i oczyszczenie części schodów  wykonanych z betonu (odcinek 1),     

 spoczniki, wykonane z kostki betonowej (odcinek 1)oczyścić silnym strumieniem wody z 
odpowiednimi detergentami, usunąć chwasty, miejscowo wykonać przełożenie  i wyrównanie 
kostki ; 

 na pozostałej części (odcinek 2), która wykazuje ślady dużych zniszczeń, popękań i ubytków, 
istniejącą nawierzchnię usunąć w całości i wykonać nową nawierzchnię schodów z kostki 
betonowej gr. 6cm (zastosować kostkę betonową nawiązującą do kostki znajdującej się na 
spocznikach schodów) lub wykonać stopnie z betonu. 

 istniejące stalowe podstopnice(odcinek 2), nie wykazujące uszkodzeń i odkształceń, po 
oczyszczeniu, zabezpieczeniu antykorozyjnym i pomalowaniu – zamontować ponownie, 

 stopnice z uszkodzeniami lub odkształceniami wymienić na nowe (parametry, wymiary 
analogiczne jak istniejące podstopnice). 

 Uwaga:  dopuszcza się również wymianę wszystkich podstopnic jw. na podstopnice w formie 
obrzeży betonowych. 



 poręcze schodów oczyścić, następnie zabezpieczyć środkiem ochronnym i  pomalować - w kolorze 
grafitowym 

 szyny jezdne dla wózków należy oczyścić, następnie zabezpieczyć środkiem ochronnym i 
pomalować w kolorze grafitowym. 

 


