
Nazwa inwestycji
Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku od Hotelu Starzyński do kościoła św. Bartłomieja,

w celu zabezpieczenia przed osuwiskami, poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego

Lokalizacja inwestycji okolice ulicy Piekarskiej

Finansowanie inwestycji

Źródło finansowania Budżet 2015 r. - 1.575.931,88 zł

Jednostka realizująca

Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów

Opis inwestycj

W ramach powyższego zadania w 2015 roku kontynuowana będzie realizacja przebudowy ciągu nadskarpowego.

Generalnym założeniem inwestycji jest usunięcie istniejącego osuwiska i zabezpieczenie Skarpy Wiślanej przed zniszczeniem przez ruchy osuwiskowe mas
ziemnych. W ramach robót zabezpieczających  wykonano  mikropale, materace geosyntetyczne, murki oporowe, gwoździe ziemne, wymianę gruntu,
wymianę istniejącej  deszczówki.  Należy jeszcze wykonać  nasadzenia  drzew, krzewów i  roślinności  zwartookrywowej.  Powyższe prace mają  na celu
połączenie warstw nienośnych z gruntami nośnymi. 
W ramach inwestycji dodatkowo przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni, budowę instalacji elektrycznej  i sieci wodociągowej, ogrodzenie terenu,
wykonanie i montaż elementów małej architektury. Ostatecznie po wykonaniu prac zabezpieczających należy przywrócić funkcję ciągu pieszego poprzez
jego przebudowę.

Projektowany ciąg pieszy podzielony został na poszczególne strefy funkcjonalne. Przestrzeń przed kościołem i Parafią św. Bartłomieja otrzyma
formę niewielkiego zieleńca zlokalizowanego wzdłuż istniejącej zabytkowej drogi brukowej. Dwie przestrzenie w środku ciągu będące jego poszerzeniami
zaprojektowano  jako  tarasy  widokowe  umożliwiające  wygodną  obserwację  drugiego  brzegu  Wisły.  Ciąg  pieszy  na  całej  swojej  długości  zostanie
poszerzony i dostosowany do aktualnych potrzeb użytkowników. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada zachowanie istniejącego przebiegu trasy spacerowej i jej poszerzenie na całej długości. Zachowane zostaną wjazdy i wejścia na



teren opracowania. W obrębie projektowanego ciągu zastosowane zostaną 2 typy nawierzchni: nawierzchnia mineralno-żwirowa oraz nawierzchnia z
dużoformatowych płyt granitowych.

Jedyną formą ogrodzenia na opracowywanym terenie będzie systemowa barierka wygradzająca trasę spacerową od strony skarpy. Barierka w
miejscach lokalizacji punktów widokowych przechodzić będzie w wyższą barierkę szklaną ze stalowym pochwytem.

Projektuje się dwa typy oświetlenia. Strefa przy kościele św. Bartłomieja oraz wejście na teren od wschodniej strony, przy hotelu Starzyński
zostaną oświetlone latarniami parkowymi, stylizowanymi. Wzdłuż pozostałej, środkowej części ciągu projektuje się niskie oświetlenie w nawierzchni lub w
murkach oporowych tzw. oświetlenie najazdowe. Podświetlone zostaną również wiaty widokowe.

Projekt przewiduje usunięcie części drzew i krzewów ze względu na zły stan zdrowotny oraz w celu stworzenia spójnego założenia kompozycyjnego
ciągu. W części zieleńca przy kościele św. Bartłomieja uzupełniona zostanie aleja kasztanowców. Nasadzenia alejowe zostały również zaproponowane w
środkowej części ciągu, przy tarasie widokowym. Całość trasy od południowej strony oraz skarpa nad dolnym tarasem widokowym obsadzona zostanie
kompozycją bylin i krzewów okrywowych. Projektowane nasadzenia stworzą zwarte i silnie rosnące grupy, co w następstwie wzmocni i zwiąże warstwę
powierzchniową gruntów na skarpie i zminimalizuje spływ powierzchniowy wód opadowych po zboczu.



Dokumentacja fotograficzna
Obecny stan inwestycji – w realizacji


