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Warszawa, dnia 25 stycznia 2017

OŚWIADCZENIE

W  związku  z  artykułem  20  ust.  4  ustawy  –  Prawo  budowlane  z  dnia  2
października 2013 r.  z późn. zmianami (D.U. nr 0 z 2013r. poz. 1409) oświadczam, że
projekt wykonawczy:

Budowa Alei Roguckiego wraz z siecią elektroenergetyczną, ścieżką rowerową, 
przyłączami wod-kan, kaskadami wodnymi oraz remontem istniejących 
chodników i sieci elektroenergetycznych w ramach zadania: „Przebudowa Alei 
A. Roguckiego i zagospodarowania terenów przyległych do alei.”

na dz. nr ew. 390/6, 407/9, 385, 393/1,
404/62, 404/61, 404/60, 404/43, 404/47, 404/15, 384/27, 384/37, 
394/41, 394/42, 
394/43, 384/34, 404/44, 404/45, 404/37, 404/38, 404/17, 404/39, 404/42, 404/59, 
392/12, 392/26, 
405, 
384/10, 404/7, 404/8,
238/1, 240/2, 483/1 z obrębu 4 
przy Al.A.Roguckiego w Płocku

w branży: ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,
został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
imię, nazwisko, podpis
mgr inż. arch. krajobrazu 
Kamila Stradomska-Tatucha
SITO NOT Nr 276/2009

8



Warszawa, dnia 25 stycznia 2017

OŚWIADCZENIE

W  związku  z  artykułem  20  ust.  4  ustawy  –  Prawo  budowlane  z  dnia  2
października 2013 r.  z późn. zmianami (D.U. nr 0 z 2013r. poz. 1409) oświadczam, że
projekt wykonawczy:

Budowa Alei Roguckiego wraz z siecią elektroenergetyczną, ścieżką rowerową, 
przyłączami wod-kan, kaskadami wodnymi oraz remontem istniejących 
chodników i sieci elektroenergetycznych w ramach zadania: „Przebudowa Alei 
A. Roguckiego i zagospodarowania terenów przyległych do alei.”

na dz. nr ew. 390/6, 407/9, 385, 393/1,
404/62, 404/61, 404/60, 404/43, 404/47, 404/15, 384/27, 384/37, 
394/41, 394/42, 
394/43, 384/34, 404/44, 404/45, 404/37, 404/38, 404/17, 404/39, 404/42, 404/59, 
392/12, 392/26, 
405, 
384/10, 404/7, 404/8,
238/1, 240/2, 483/1 z obrębu 4 
przy Al.A.Roguckiego w Płocku

w branży: ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,
został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
imię, nazwisko, podpis
mgr inż. arch. Marcin Tatucha
upr. MA/134/08
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Warszawa, dnia 25 stycznia 2017

OŚWIADCZENIE

W  związku  z  artykułem  20  ust.  4  ustawy  –  Prawo  budowlane  z  dnia  2
października 2013 r.  z późn. zmianami (D.U. nr 0 z 2013r. poz. 1409) oświadczam, że
projekt budowlany zamienny:

Budowa Alei Roguckiego wraz z siecią elektroenergetyczną, ścieżką rowerową, 
przyłączami wod-kan, kaskadami wodnymi oraz remontem istniejących 
chodników i sieci elektroenergetycznych w ramach zadania: „Przebudowa Alei 
A. Roguckiego i zagospodarowania terenów przyległych do alei.”

na dz. nr ew. 390/6, 407/9, 385, 393/1,
404/62, 404/61, 404/60, 404/43, 404/47, 404/15, 384/27, 384/37, 
394/41, 394/42, 
394/43, 384/34, 404/44, 404/45, 404/37, 404/38, 404/17, 404/39, 404/42, 404/59, 
392/12, 392/26, 
405, 
384/10, 404/7, 404/8,
238/1, 240/2, 483/1 z obrębu 4 
przy Al.A.Roguckiego w Płocku

w branży: ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,
został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
imię, nazwisko, podpis
mgr inż Stanisława Iżak
upr. MAZ/BO/2080/02
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II. CZ. OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu w Al. Roguckiego w Płocku, na

dz. ewid. nr  390/6, 407/9, 385, 393/1,

404/62, 404/61, 404/60, 404/43, 404/47, 404/15, 384/27, 384/37, 

394/41, 394/42, 

394/43, 384/34, 404/44, 404/45, 404/37, 404/38, 404/17, 404/39, 404/42, 404/59, 

392/12, 392/26, 

405, 

384/10, 404/7, 404/8, 

238/1, 240/2, 483/1 z obrębu 4 

W granicach opracowania oznaczonych na projekcie literami A1-A8, A9-A15, A16-A19,

Ą1-Ą4, L5-L8, R-R3, R10-R19, T1-U projekt przewiduje jedynie remont istniejących

nawierzchni oraz sieci elektroenergetycznych.

W zakres opracowania wchodzą :

- projekt zagospodarowania terenu zieleni na poziomie gruntu.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Decyzja  nr  58/2011  zatwierdzająca  projekt  budowlany  wydana  przez

Prezydenta Miasta Płocka.

 Projekt  budowlany  Alei  Roguckiego  wraz  siecią  elektroenergetyczną,

ścieżką  rowerową,  przyłączami  wod.-kan.,  kaskadami  wodnymi  oraz

remontem  istniejących  chodników  i  sieci  energetycznych  w  ramach

zadania:  ”Przebudowa Alei  A.  Roguckiego i  zagospodarowania terenów

przyległych do Alei”.

 Decyzja nr 48/2016 z dnia 10.02.2016r. o zmianie pozwolenia na budowę.

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Z 2008r.

Nr 25 , poz. 150 ze zm.)

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 92/2004, poz.

880 ze zm.)

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami (Dz.

U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12  kwietnia  2002r.,  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  3  lipca  2003r.,  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 obowiązujące normy i przepisy

 aktualna mapa do celów projektowych

 dostosowanie  dokumentacji  do  maksymalnego  spełnienia  warunków

dostosowania  istniejącej  dokumentacji  projektowo-kosztorysową  pn.:

„Przebudowa  Alei  A.  Roguckiego  i  zagospodarowania  terenów

przyległych do Alei  w Płocku” do maksymalnego spełnienia  warunków

określonych  w  Regulaminie  Konkursu:  Program  Operacyjny

Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020  –  Oś  priorytetowa  II  –  Ochrona

Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.5 – Poprawa

jakości  środowiska  miejskiego  –  Typ  projektu  2.5.2  –  Rozwój  terenów

zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
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 Projekt budowlany zamienny jest zgodny z Decyzją o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego nr 3/PG/2010 wydana przez Prezydenta Miasta

Płocka

 Projekt  budowlany  zamienny  jest  zgodny  ze  Studium  Uwarunkowań  i

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

- obszary o wiodącej funkcji przyrodniczej

- proponowane ciągi przyrodnicze do utworzenia na bazie zieleni miejskiej

 wytyczne Inwestora

13



3. ZMIANY  W  STOSUNKU  DO  PIERWOTNEGO  PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Zmiany  w  stosunku  do  projektu  budowlanego  (zatwierdzonego  Decyzją  nr

58/2011  z  dnia  7  lutego  2011r.)  Alei  Roguckiego  wraz  siecią

elektroenergetyczną,  ścieżką  rowerową,  przyłączami  wod.-kan.,  kaskadami

wodnymi  oraz  remontem  istniejących  chodników  i  sieci  energetycznych  w

ramach zadania: ”Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowania terenów

przyległych do Alei”:

1. wyłączenie  z  opracowania  dwóch  obszarów  –  istniejącego  PZ  oraz

planowanego ustępu publicznego

2. zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, 

3. likwidacja ścieżek żwirowych

4. zawężenie szerokości ciągu głównego, pieszego

5. zmiany w projekcie budowlanym wod.-kan. (zmniejszenie ilości wpustów

odprowadzających wodę deszczową, likwidacja hydrantu na PZ)

6. zmiany w projekcie budowlanym elektrycznym (likwidacja jednej latarni

na PZ)

7. zmiany  w  gospodarce  zieleni  –  prawie  wszystkie  drzewa  i  krzewy

pozostają do adaptacji

8. zamienny dobór roślin

9. likwidacja toalety dla psów

10. lokalizacja zdroju wody pitnej

11. lokalizacja ładowarni solarnej

12. lokalizacja koszy segregacyjnych

13. lokalizacja tablic informacyjnych

14.nowe lokalizacje ławek oraz koszy na śmiecie

15.zmiana lokalizacji jednego miejsca na pomnik

16. lokalizacja karmników, budek i poideł dla ptaków

17. lokalizacja domków dla owadów
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4. BILANS POWIERZCHNI

(dane w m2 obliczone w podziale na działki spółdz. mieszk. / główny ciąg alei)

Powierzchnia całkowita terenu ………………………………………………… 41533,20
całkowite pokrycie terenu  ….......................................................14951,39 / 26581,81 

ścieżka rowerowa (kostka betonowa) .................................................. 0,0 / 2191,5
ciągi piesze z kostki betonowej ...................................................... 1973,06 / 6360,04

Powierzchnia PZ oraz planowanego ustępu publicznego …………………....520,10

Powierzchnia terenów zieleni - biologicznie czynna ……………………..…30488,50
% terenu biologicznie czynnego dla całego terenu objętego opracowaniem 73,41%

Docelowy  sposób  zagospodarowania  terenu  objętego  opracowaniem  spełnia
warunek kryterium,  iż  zielenią  pokryty  został  obszar  o  powierzchni  minimum
70%.
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5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obszar  opracowania  –  Aleja  A.  Roguckiego  oraz  tereny  przyległe  do  Alei

zlokalizowany jest w mieście.

Obecnie  obszar  opracowania  spełnia  rolę  przestrzeni  publicznej  (duży  teren

międzyosiedlowy),  jest  to  środowisko  miejskie,  w  charakterze  podobnym  do

projektowanego zagospodarowania. 

Jest  to  duży teren (powierzchnia całkowita  41 533,20 m2) między osiedlami  w

centrum miasta Płocka. Całość terenu jest objęta projektem.

Zieleń  to  głównie  duże  drzewa  oraz  trawniki,  część  terenu  zagospodarowana

krzewami. Zieleń zadbana.

Nawierzchnie chodników dla ruchu pieszego – beton wraz z pasami zbrojonego

asfaltu.  Stan  nawierzchni  niezadawalający,  nawierzchnie  bardzo  nierówne,

utrudniona komunikacja  jeśli  chodzi  o  wózki  lub  osoby niepełnosprawne.  Brak

ścieżki rowerowej.

Z  badań  geotechnicznych  wynika,  iż  we  wszystkich  otworach  badawczych

występują  gliny  piaszczyste  z  gruzem o  dużej  miąższości,  grunty  te  są  słabo

przepuszczalne. 

1. Zabezpieczenie  drzew,  przeznaczonych  w  gospodarce  zieleni  do

adaptacji, na terenie budowy 

(materiały szkoleniowe na INTZ SITO NOT 2009r., dr hab. H. Szczepanowska,

Drzewa w mieście, H. B. Szczepanowska).

Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  wykonania  zagospodarowania  placu

budowy,  który  powinien  uwzględniać  zabezpieczenie  wszystkich  roślin

przeznaczonych do adaptacji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie wszystkich

roślin przeznaczonych do adaptacji.

Zasięg prowadzenia prac budowlanych przy istniejących drzewach musi być jak

najmniejszy, jak również czas trwania robót jak najkrótszy.
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Przejścia oraz miejsca składowania powinny być zlokalizowane poza zasięgiem

korzeni drzew, w odległości 1.5 m od obrysu koron.

Tam gdzie jest to możliwe należy postawić prowizoryczne ogrodzenia lub bariery,

które zabezpieczą nie tylko pnie i korzenie, ale również główne partie koron drzew.

Gałęzie,  w  miejscach,  gdzie  będzie  użyty  sprzęt,  który  może  je  uszkodzić,

powinny być zabezpieczone.  

Wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia prac należy niezwłocznie usunąć

i odpowiednio zabezpieczyć. Za powstałe w ten sposób szkody odpowiedzialność

ponosi Wykonawca robót.

Środek do zabezpieczania ran drzew (substancja aktywna środka ochrony roślin:

"imazalil - 2 %, azakonazol - 1 %).

Podczas prowadzenia prac należy drzewom dostarczyć „kurację rehabilitacyjną”

(tzn. dostarczenie substancji  wspierających korzenie, odpowiednie podlewanie i

nawożenie, opisane dalszym rozdziale).

Miejsca  poruszania  się  się  pracowników  i  pojazdów,  miejsca  składowania

materiałów,  instalacji  sprzętu  i  pomieszczeń  tymczasowych  muszą  być

rozmieszczone w bezpiecznej odległości dla drzew. 

Przejścia  piesze  w  obrębie  lub  w  pobliżu  zewnętrznego  obrysu  koron  drzew

powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Jeżeli ciężki sprzęt przemieszczany jest w pobliżu rzutu koron, miejsca jego trasy

trzeba zabezpieczyć zgodnie z planem jw.

Korzenie  u  podstawy  drzew  i  dolne  partie  pnia  powinny  być  odpowiednio

zabezpieczone.

W zakresie robót ziemnych, drogowych wszystkie roboty ziemne prowadzone w

zasięgu koron drzew muszą być wykonane ręcznie.

Prace w obrębie korzeni należy wykonać stopniowo, korzenie muszą być szybko

przykryte, co ochroni je przed nadmiernym wysuszeniem.

Prace należy wykonywać tak, aby unikać cięcia, uszkodzenia korzeni i pni, a także

niszczenia ziemi wokół drzew. 

Nie  wolno  obcinać  fragmentów  podstawy  pnia  czy  grubych  korzeni  systemu

centralnego.

Należy usunąć korzenie uszkodzone lub chore, natomiast resztę zabezpieczyć.
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W obrębie rzutu korony, aż do jej obrysu, nie należy zmieniać poziomu terenu.

Roboty ziemne wykonywane nawet w pewnej odległości od zasięgu koron drzew

mogą mieć negatywny wpływ na środowisko glebowe, w związku z tym należy

zapewnić  odpowiednią  pielęgnację  zarówno  podczas  jak  i  po  intensywnych

pracach.

Podziemne instalacje spowodują zwiększenie drenażu, co zmieni stosunki wodne

w glebie, w związku z tym należy (codziennie) odpowiednio dostarczyć istniejącym

drzewom dodatkowo wodę podczas braku opadów deszczu (należy nawadniać

poprzez specjalne otwory wypełnione gruboziarnistym żwirem).

Technika tunelowa

Wszelkie instalacje prowadzone w obrębie rzutów koron drzew należy prowadzić

techniką tunelową. Prace powinny być wykonywane ręcznie. 

Wszystkie korzenie o średnicy 2.5 cm i powyżej powinny być zachowane.

Ściany tunelu powinny być odsunięte od pni na odległość co najmniej zgodną z

zaznaczonymi odległościami tras instalacji od drzew na rzucie. 

Tunele należy prowadzić na głębokości min. 2.0 m.

Przy  dużych  ubytkach  korzeni  konsultant  drzew  zdecyduje  o  ewentualnym

rekompensacyjnym przycięciu korony drzewa.

Wszelkie prace wyżej wymienione należy prowadzić jesienią, ponieważ wtedy jest

najmniejsze ryzyko przesuszenia lub przemarznięcia korzeni.

Wszelkie  roboty  ziemne  wokół  drzew  nie  powinny  być  wykonywane  podczas

opadów deszczu albo bezpośrednio po nich. 

Zabiegi rehabilitacyjne

W obrębie rzutów koron drzew należy zastosować pionowe kanały o średnicy 5

cm wywierconych w ziemi przy użyciu świdra ziemnego.

Głębokość otworów wynosi ok. 35 cm.

Odstępy między otworami – 1.5 m, poczynając od kręgu wokół drzewa leżącego w

odległości 1/3 zasięgu korony licząc od jej obrysu do pnia drzewa.
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Do  otworów  należy  wprowadzać  nawozy  mineralne  zawierające  podstawowe

składniki w układzie wagowym azot – 10%, kwas fosforowy – 6%, potas – 4%, w

tym 50% wolno rozpuszczalnych.

Zalecana dawka wynosi 15 dkg/1 cm średnicy drzewa mierzonej na wys. 1.3 m.

Odmierzona  dawka  powinna  być  jednakowo  podzielona  i  wprowadzona  do

wszystkich otworów.

Przed aplikacją należy zbadać jakość gleby oraz poziom pH.

Jeżeli  były  kopane rowy w zasięgu rzutu  korony drzewa  i  istnieje  podejrzenie

znacznych ubytków korzeni, superfosfat powinien być zastosowany w dawce 10

kg na każde 100m2 terenu pokrytego ziemią po wykopanym rowie. Superfosfat

stosowany pod drzewami, powinien zawierać wagowo 20% P2O5.

Gdy układamy chodnik na nowo, należy przed ułożeniem chodnika zastosować

nawożenie mineralne metodą wcześniej opisaną.

Otwory, w których były umieszczone nawozy mineralne, powinny być wypełnione

piaskiem.

Po zakończeniu nawożenia i  zasypaniu otworów teren powinien być  dokładnie

nawodniony.

Należy  również  zastosować  metodę  napowietrzania,  która  przyspieszy

regenerację korzeni.

Pionowe, perforowane rury PCV o średnicy 10 cm, otoczone siatką miedzianą lub

tkaniną geotekstylną, należy wkopać na głębokość ok. 40 cm.

Rury  perforowane  PCV  służą  do  nawożenia,  przewietrzania  jak  również

nawadniania, a szczególnie w okresie suszy.

Sytuujemy je w odległości min. 1 m od pnia drzewa w ilości co najmniej 2 szt. przy

każdym drzewie, chyba że konsultant drzew zaleci większą liczbę.

Ponieważ korzenie zostaną przycięte podczas robót ziemnych, konsultant drzew

może  zalecić  rekompensacyjne  cięcie  koron  nawet  w  roku  poprzedzającym

początek  robót.  Ma  to  na  celu  zmniejszenie  zachwiania  równowagi  między

objętością korony i masą bryły korzeniowej drzew, co może złagodzić szok.

Przycięcie  koron  powinno  być  wykonane  przez  wyspecjalizowanego  chirurga

drzew.
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Drzewa, które były narażone na przeprowadzenie budowlanych robót ziemnych

powinny być poddane cięciu korekcyjnemu i sanitarnemu co 4 lata.

Zakres i terminy powinny być określone przez konsultanta drzew.

Wszystkie  drzewa  znajdujące  się  w  zasięgu  prac  budowlanych  powinny  być

starannie nawadniane zaraz po ukończeniu robót, a nawet podczas ich trwania,

aby nie dopuścić do przesuszenia korzeni.

Teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni, powinien być przykryty warstwą

ściółki  i  właściwie nawadniany w celu stworzenia jak najlepszych warunków do

wzrostu korzeni.

Cały obszar zajęty przez korzenie drzew powinien otrzymać co najmniej 2.5 cm

wody każdego tygodnia.

Nowo posadzone drzewa oraz drzewa po cięciu korzeni muszą być nawadniane

przez kilka lat w okresach suszy. 

Konsultant drzew powinien określić szczegółowe zasady nawadniania w otoczeniu

drzew.

Wszystkie zanieczyszczenia i chwasty powinny być usunięte z powierzchni wokół

drzewa  –  za  pomocą  ręcznych  narzędzi,  jak  również  powierzchniową  skorupę

ziemi.

Wzruszenie  gleby  powinno  być  być  dokonane  na  głębokość  5-7  cm,  bardzo

ostrożnie,  ażeby  nie  uszkodzić  systemu  korzeniowego  i  kory  na  zdrewniałych

korzeniach.

Po wzruszeniu gleby należy dodać warstwę ściółki zmieszanej z torfem i piaskiem

lub urodzajną glebą, wg zaleceń konsultanta drzew.

Nie  wolno  dokonywać  rozluźniania  gleby,  gdy  jest  ona  nasiąknięta  wodą  lub

zamarznięta.
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5a. Gospodarka zieleni

Gospodarka zieleni 

Na podst. inwentaryzacji aktualnej na dzień 20.01.2016r. 

lp gatunek drze-
wa

obwód pnia [cm], lub 
powierzchnia w przy-
padku krzewów [m2)

wys
[m]

UWAGI:         
(Opis zdro-
wotności)

kwalifikacja

śre.
kor.
[m]

1 2 3 4 5 6

3  Prunus sp. - 
Wiśnia ozdob-
na

     2,5 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

12      

4 Prunus sp. - 
Wiśnia ozdob-
na

     2,5 stan średni, 
wierzchołek 
usycha

do adaptacji

     

     1

     

15      

5 Prunus sp. - 
Wiśnia ozdob-
na

     2,5 stan średni, 
wierzchołek 
usycha

do adaptacji

     

     1

     

11      

6 Prunus sp. - 
Wiśnia ozdob-
na

     2,5 stan średni, 
wierzchołek 
usycha

do adaptacji

     

     1

     

12      

7 Prunus sp. - 
Wiśnia ozdob-
na

     2,5 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

17      

9 Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     2,5 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

18      

.10      3 stan dobry do adaptacji
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Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     

     1.5

     

26      

.11 Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     5 stan dobry, 
częściowo od-
słonięty pień

do adaptacji

     

     4

55     

      

.12 Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     5 stan dobry, 
częściowo od-
słonięty pień

do adaptacji

     

     4

51     

      

.13 Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     4 stan dobry, 
częściowo od-
słonięty pień

do adaptacji

     

     4

55     

      

.13a Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     4 stan dobry, do adaptacji

     

     1

    

12      

.14 Acer pseudo-
platanus - Klon 
jawor

     6 stan dobry poza terenem 
opracowania     

     4

60     

      

.16 Tilia tomentosa 
- Lipa srebrzy-
sta

     6 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

45      

.16a Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     2 stan dobry, do adaptacji

     

     1

    

13      

.17 Tilia tomentosa 
- Lipa srebrzy-
sta

     3 stan dobry do adaptacji

     

     1
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21      

.18 Aesculus hip-
pocastanum - 
Kasztanowiec 
pospolity

     6 stan dobry do adaptacji

     

     3

48     

      

.19 Acer negundo -
Klon jesionolist-
ny

     6 stan dobry do adaptacji

     

     3

65     

      

.19a Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     2 stan dobry, do adaptacji

     

     1

    

13      

.19b Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     2 stan dobry, do adaptacji

     

     1

    

14      

.19c Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     2 stan dobry, do adaptacji

     

     1

    

15      

20 Aesculus hip-
pocastanum – 
Kasztanowiec 
biały 

     3 stan dobry do adaptacji

     

     2

     

24      

.20a Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     3 stan dobry, do adaptacji

     

     1

    

13      

.20b Acer platano-
ides - Klon po-
spolity

     2 stan dobry, do adaptacji

     

     1

    

12      

.20c      3 stan dobry, do adaptacji
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Acer platano-
ides - Klon po-

     1

    

13      

21 Prunus sp. - 
Śliwa ozdobna

   2,5 stan dobry do adaptacji

     

      

     

24      

.21a Prunus sp. - 
Śliwa ozdobna

     2 stan średni do adaptacji

     

     1

    

10      

22 Abies alba- Jo-
dła pospolita

     2 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

24      

23 Abies alba- Jo-
dła pospolita

     2 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

26      

24 Abies alba- Jo-
dła pospolita

     3 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

36      

25 Crataegus mo-
nogyna - Głóg 
jednoszyjkowy

     1,5 stan dobry do adaptacji

     

     0,5

     

11      

27 Crataegus mo-
nogyna - Głóg 
jednoszyjkowy

     2,5 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

18      

29 Tilia tomentosa 
- Lipa srebrzy-
sta

     4 stan dobry do adaptacji

     

     2

42     

      

24



29a Malus sp. – Ja-
błoń ozdobna

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

14      

29b Malus sp. – Ja-
błoń ozdobna

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

15      

29c Malus sp. – Ja-
błoń ozdobna

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

16      

29d Malus sp. – Ja-
błoń ozdobna

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

13      

29e Malus sp. – Ja-
błoń ozdobna

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

17      

29f Malus sp. – Ja-
błoń ozdobna

     1,5 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

7      

30 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji

     

101     5

     

      

31 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji

     

95     5

     

      

32 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji

     

76     5
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33 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     6 stan dobry do adaptacji

     

     3

50     

      

34 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     2,5 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

21      

35 Tilia tomentosa 
- Lipa srebrzy-
sta

     2 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

25      

36 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     4 stan dobry do adaptacji

     

     2

38     

     

37 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     3 stan dobry do adaptacji

     

     2

     

25      

38 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     3 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

22      

39 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     4 stan dobry do adaptacji

     

     2

     

25      

40 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     3 stan dobry do adaptacji

     

     2

41     

     

41      4 stan dobry do adaptacji
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Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     

53     2

    

      

41a Acer pseudo-
platanus - Klon 
jawor

     2 stan dobry do adaptacji

     

     0.5

    

12      

41b Acer pseudo-
platanus - Klon 
jawor

     2 stan dobry do adaptacji

     

     0.5

    

12      

41c Acer pseudo-
platanus - Klon 
jawor

     2 stan dobry do adaptacji

     

     0.5

    

12      

41d Acer pseudo-
platanus - Klon 
jawor

     2 stan dobry do adaptacji

     

     0.5

    

12      

41e Acer pseudo-
platanus - Klon 
jawor

     2 stan dobry do adaptacji

     

     0.5

    

12      

41f Acer pseudo-
platanus - Klon 
jawor

     2 stan dobry do adaptacji

     

     0.5

    

12      

42 Acer negundo -
Klon jesionolist-
ny

     4 stan dobry do adaptacji

     

     2

43     

      

43 Acer negundo -
Klon jesionolist-
ny

     4 stan dobry do adaptacji

     

     2

40     

27



      

45 Cotoneaster sp.
- Irga, Berberis 
sp. - Berberys, 
Pyracantha 
coccinea – 
Ognik szkarłat-
ny, Mahonia 
aquifolium – 
Mahonia po-
spolita

80 m2    2 stan dobry do adaptacji

     

      

     

      

46 Catalpa bigno-
nioides - Sur-
mia bignoniowa

     3 stan dobry do adaptacji

     

     1

 36     

     

47 Mahonia aqu-
ifolium - Maho-
nia pospolita, 
klony poniżej 5 
lat

120 m2    1 stan dobry do adaptacji

     

      

     

      

48 Picea pungens 
- Świerk kłujący

     5 stan dobry do adaptacji

     

77     5

     

      

49 Picea abies - 
Świerk pospoli-
ty

     2 stan średni do adaptacji

     

     1

     

17      

50 Picea abies - 
Świerk pospoli-
ty

     2 stan średni do adaptacji

     

     2

     

18      

51 Thuja sp. - Ży-
wotnik

     5 stan dobry do adaptacji

     

     2

42 43    

      

51a Prunus sp. – 
Śliwa

     3 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

18      
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52 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

     

19      

52a Prunus sp.- Śli-
wa

   2 stan dobry do adaptacji 

     

     1 

     

 24      

52b Prunus sp.- Śli-
wa

   2 stan dobry do adaptacji 

     

     1 

     

24      

52c Prunus sp.- Śli-
wa

   2 stan dobry do adaptacji 

     

     1 

     

 19      

52d Prunus sp.- Śli-
wa

   2 stan dobry do adaptacji 

     

     1 

     

 18      

54 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     4 stan dobry do adaptacji

     

     2

42     

     

55 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     4 stan dobry do adaptacji

     

     2

41     

     

56 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     3 stan dobry do adaptacji

     

     1

26     

     

57 Salix xsepulcra-
lis - Wierzba 
płacząca

     7 stan dobry do adaptacji

156 148    

     7

29



     

      

58 Crataegus mo-
nogyna - Głóg 
jednoszyjkowy

16 m2    4 stan dobry do adaptacji

     

      

     

      

59 Crataegus mo-
nogyna - Głóg 
jednoszyjkowy

16 m2    4 stan dobry do adaptacji

     

      

     

      

62 Berberis sp. - 
Berberys

20 m2    1,5 stan dobry do adaptacji

     

      

      

     

63 Juniperus sp. - 
Jałowiec

10 m2    1 stan dobry do adaptacji

     

      

     

      

64 Juniperus  sp.  -
Jałowiec

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

 28     

25      

65 Juniperus sp. - 
Jałowiec 

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

 36     

    

66 Juniperus sp. - 
Jałowiec

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

 28 29    

    

67 Picea pungens 
- Świerk kłujący

     5 stan dobry do adaptacji

     

 57     2

    

      

68 Taxus sp. - Cis 2,3 m2    2 stan dobry do adaptacji
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69 Picea pungens 
- Świerk kłujący

     4 stan dobry do adaptacji

     

 54     2

    

      

69a Quercus robur 
(kolumn) – Dąb
szypułkowy

 1 M2    2 stan dobry do adaptacji

     

    

     

      

70 Larix decidua - 
Modrzew euro-
pejski

     8 stan dobry do adaptacji

     

91     6

     

      

71 Larix decidua - 
Modrzew euro-
pejski

     4 stan dobry do adaptacji

     

     1

 37     

     

72 Picea abies - 
Świerk pospoli-
ty

     2 stan średni do adaptacji

     

     1

     

20      

73 Picea abies - 
Świerk pospoli-
ty

     2 stan średni Do adaptacji

     

     1

     

      

18      

74 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     8 stan dobry do adaptacji

     

91     5

     

      

75 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     8 stan dobry do adaptacji

132     

94     6
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76 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     8 stan dobry do adaptacji

110     

    5

     

      

77. Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     7 stan dobry do adaptacji
144     

     5
     
      

78. Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     8 stan dobry do adaptacji
124     

     5
     
      

79. Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     6 stan dobry do adaptacji
     

90     4
     
      

80. Taxus sp. - Cis 50 m2    0,6 stan dobry Do adaptacji 
     
      
     
      

81. Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     8 stan dobry do adaptacji
 121     

    5

     
      

82. Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     8 stan dobry do adaptacji
137     

     6
     
      

83 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     7 stan dobry Do usunięcia w 
związku remon-
tem istniejącej 
kanalizacji desz-
czowej

     
98     5

     
      

84 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     8 stan dobry do adaptacji
     

100     4
     
      

85. Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     8 stan dobry do adaptacji
 101 103 114 139  

6
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86. Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

    7 stan dobry do adaptacji

136     
     5
     
      

87 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     5 stan dobry do adaptacji
     

 52     1,5
     

     

88 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     5 stan dobry do adaptacji
     
     2

 47     
     

89 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     5 stan dobry do adaptacji
     

 59     2
     

     

90 Weigela sp. - 
Krzewuszka

50 m2    2 stan dobry Do adaptacji) 
     
      
     
      

91 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     8 stan dobry do adaptacji
     

85     3
     
      

92 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     8 stan dobry do adaptacji
     

118     4
     
      

93 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     7 stan dobry do adaptacji
     

61 51    3
    

      
94 Betula pendula 

- Brzoza bro-
dawkowata

     7 stan dobry do adaptacji
     

86     3
     
      

95 Berberis sp. - 
Berberys

20 m2    1,5 stan dobry do adaptacji
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96 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     4 stan dobry do adaptacji
     

80     3
     
      

97 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     4 stan dobry do adaptacji
     
     3

61     
      

98 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     4 stan dobry do adaptacji
     
     3

49     
      

99 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     4 stan dobry do adaptacji
     

79     3
     
      

100 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     4 stan dobry do adaptacji
     

69     3
     
      

101 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     4 stan dobry do adaptacji
     

65     3
     
      

102 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     4 stan dobry do adaptacji
     

 52     3
    

      
103 Pingus nigra - 

Sosna czarna
     4 stan dobry do adaptacji
     

63     3
50    

      
104 Platanus x hi-

spanica – Pla-
tan klonolistny

     5 stan dobry do adaptacji
     
     2

 40      
    

105 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

50     

34



      
106 Acer platano-

ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     2

 35     
     

107 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     5 stan dobry do adaptacji
     

 54     2
    

      
108 Acer platano-

ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     2

45     
      

109 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     2

45     
      

110 Hippophae 
rhamnoides – 
Rokitnik pospo-
lity

35 m2    3 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

111 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry Do usunięcia w 
związku remon-
tem istniejącej 
kanalizacji desz-
czowej

     
77     5

     
      

112 Prunus sp. - 
Śliwa (mirabel-
ka)

10 m2    4 stan dobry Drzewo owocowe
do usunięcia w 
związku z projek-
towanym chodni-
kiem  

     
      
     
      

113 Pyracantha 
coccinea – 
Ognik szkarłat-
ny, Mahonia 
aquifolium – 
Mahonia po-
spolita

8 m2    2 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

114 Juniperus sp. - 
Jałowiec płożą-
cy

20 m2    1,5 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

115 Picea pungens 
- Świerk kłujący

     6 stan dobry do adaptacji
     

78     3
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116 Salix xsepulcra-
lis - Wierzba 
płacząca

     8 stan dobry do adaptacji
165 134 143   

     8
     
      

117 Mahonia aqu-
ifolium - Maho-
nia pospolita

80 m2    1,5 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

118 Spirea sp. - Ta-
wuła

75 m2    1 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

119 Spirea sp. - Ta-
wuła

15 m2    1 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

120 Mahonia aqu-
ifolium - Maho-
nia pospolita  - 
Machonia

60 m2    1,5 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

121 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     7 stan dobry do adaptacji
 107     

    5

     
      

121a Quercus robur 
(kolumn) – Dąb
szypułkowy

 1 M2    2 stan dobry do adaptacji
     

    

     
      

122 Picea pungens 
- Świerk kłujący

     5 stan dobry do adaptacji
     

83     3
     
      

123 Cydonia oblon-
ga - Pigwa po-
spolita

35 m2    0,8 stan dobry Do adaptacji 
     
      
     
      

124 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     2,5 stan dobry do adaptacji
     
     1
     

36



20      
125 Acer platano-

ides- Klon po-
spolity

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

 29     
     

126 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     2,5 stan dobry do adaptacji
     
     1
     

25      
127 Prunus sp. - 

Śliwa ozdobna
60 m2    5 stan dobry do adaptacji

     
      
     
      

128 Acer pseudo-
platanus – Klon
jawor

     2 stan dobry do adaptacji
     
     1

 28     
     

129 Acer pseudo-
platanus – Klon
jawor

     2 stan dobry do adaptacji
     
     1

 28     
     

130 Acer pseudo-
platanus – Klon
jawor

     2,5. stan dobry do adaptacji
     
     2

 44     
     

134 Pyracantha 
coccinea – 
Ognik szkarłat-
ny, Berberis sp.
- Berberys

35 m2    2 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

135 Tamarix sp. - 
Tamaryszek

35 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

136 Juniperus sp. - 
Jałowiec płożą-
cy

15 m2    0,5 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

137 Pyracantha 
coccinea – 
Ognik szkarłat-
ny

70 m2    1 stan dobry do adaptacji
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138 Juniperus sp. - 
Jałowiec

10 m2    0,8 stan dobry do adaptacji
     
      
      
     

139 Spirea sp. - Ta-
wuła

40 m2    2 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

140 Berberis sp. - 
Berberys

5 m2    0,8 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

145 Berberis sp. – 
Berberys

100 m2    2 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

146 Hippophae 
rhamnoides – 
Rokitnik pospo-
lity

55 m2    4 stan słaby do adaptacji
     
      
     
      

147 Forsythia sp. - 
Forsycja

30 m2    2,5 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

148 Hippophae 
rhamnoides – 
Rokitnik pospo-
lity

50 m2    4 stan słaby do adaptacji
     
      
     
      

149 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     6 stan dobry do adaptacji
     
     2
     

 40      
     

150 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     5 stan dobry do adaptacji
     
     2

 43     
     

151 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     5 stan dobry do adaptacji
     
     3

 39     
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152 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     5 stan dobry do adaptacji
     
     2

 40     
     

153 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     6 stan dobry do adaptacji
     
     3

 42     
     

154 Quercus rubra -
Dąb czerwony

     6 stan dobry do adaptacji
     
     3

 46     
     

155 Aesculus hip-
pocastanum - 
Kasztanowiec 
pospolity

     6 stan dobry do adaptacji
     

 80     4
    

      
156 Syringa sp. - Li-

lak
2,3 m2    2 stan dobry do adaptacji

     
      
     
      

157 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     6 stan dobry do adaptacji
     

75     3
     
      

158 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     5 stan dobry do adaptacji
     
     3

45     
      

159 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     5 stan dobry do adaptacji
     

60     3
     
      

160 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     5 stan dobry do adaptacji
     

61     3
     
      

161 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     6 stan dobry do adaptacji
     

83     3
     
      

162      6 stan dobry do adaptacji
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Pingus nigra - 
Sosna czarna

 101     
    3

     
      

163 Robinia pseu-
doacacia - Ro-
binia biała

     7 stan dobry do adaptacji
     

 58     3
    

      
163a Acer pseudo-

platanus – Klon
jawor

     5 stan dobry do adaptacji
     

    2

39     
      

164 Robinia pseu-
doacacia - Ro-
binia biała

     5 stan dobry do adaptacji
     
     2

46     
      

165 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
 117     

    5

     
      

166 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     9 stan dobry do adaptacji
 121     

    5

     
      

167 Pyracantha 
coccinea – 
Ognik szkarłat-
ny

2 m2    2 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

168 Aesculus hip-
pocastanum - 
Kasztanowiec 
pospolity

     7 stan dobry do adaptacji
 133     

  5

     
      

169 Prunus sp. - 
Śliwa 

5 m2    3 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

170 Acer negundo -
Klon jesionolist-
ny

     10 stan dobry do adaptacji
146     

     6
     
      

171 30 m2    1 stan dobry do adaptacji
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Mahonia aqu-
ifolium – Maho-
nia pospolita 

     
      
     
      

172 Picea pungens 
- Świerk kłujący

     6 stan dobry do adaptacji
     

 57     3
    

      
173 Pingus nigra - 

Sosna czarna
     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

41     
     

174 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

38     
     

175 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

46     
     

176 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

40     
     

177 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

50     
      

178 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

38     
     

179 Pingus nigra - 
Sosna czarna

     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

44     
     

180 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

90     4
      
     

181      10 stan dobry do adaptacji

41



Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     
100     4

     
      

182 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

84     4
     
      

183 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

74     4
     
      

184 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
104     

    4

     
      

185 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

119     4
     
      

186 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

70     4
     
      

187 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     4 stan dobry do adaptacji
     
     2

42     
     

188 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     5 stan dobry do adaptacji
     

55     2
    

      
189 Betula pendula 

- Brzoza bro-
dawkowata

     5 stan dobry do adaptacji
     
     2

44     
     

190 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

83     5
     
      

191      10 stan dobry do adaptacji
107     
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Betula pendula 
- Brzoza bro-

     5
     
      

192 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

77     5
     
      

193 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
101     

    5

     
      

194 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1
     

21      
195 Betula pendula 

- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

74     5
     
      

196 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

85     5
     
      

197 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     4 stan dobry do adaptacji
     
     2

32     
     

198 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

86     5
     
      

200 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
106     

    5

     
      

201 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
 103     

    5

     
      

202 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

77     5
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203 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

92     5
     
      

204 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

86     5
     
      

205 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
103     

    5

     
      

206 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10. stan dobry do adaptacji
     

84     5
     
      

207 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

92     5
     
      

208 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

60     3
     
      

209 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

82     5
     
      

210 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

76     5
     
      

211 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

84     5
     
      

212 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     7 stan dobry do adaptacji
     

56 60    4
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213 Betula pendula 

- Brzoza bro-
dawkowata

     7 stan dobry do adaptacji
     

74 63    4
     
      

214 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     7 stan dobry do adaptacji
     

64 81    4
      
     

217 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     2 stan dobry do adaptacji
     
     0,5
     

14      
218 Acer platano-

ides- Klon po-
spolity

     2 stan dobry do adaptacji
     
     0,5
     

13      
219 Acer platano-

ides- Klon po-
spolity

     2 stan dobry do adaptacji
     
     0,5
     

10      
219a Spirea sp. - Ta-

wuła
30 M2    0.5 stan dobry do adaptacji

     
     
     

     

220 Fraxinus excel-
sior – Jesion 
wyniosły

     8 stan dobry do adaptacji
     

100     4
     
      

220a Malus sp.- Ja-
błoń ozdobna

     3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
 20      

220b Malus sp.- Ja-
błoń ozdobna

     3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

220c Malus sp.- Ja-
błoń ozdobna

     3 stan dobry do adaptacji
     

    1
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19      
220d Malus sp.- Ja-

błoń ozdobna
     3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

220e Malus sp.- Ja-
błoń ozdobna

     3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

220f Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

220g Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
20      

220h Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

220i Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

220j Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
20      

220k Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

220l Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

220ł Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1
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20      

220m Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
21      

220n Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

220o Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

220p Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
20      

220q Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
23      

220r Fagus sylvatica
– Buk pospolity

1 M2    1 stan dobry do adaptacji
     

    

     
     

221 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     10 stan dobry do adaptacji
180     

     6
     
      

221a Betula pendula 
– Brzoza bro-
dawkowata

     3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

221b Betula pendula 
– Brzoza bro-
dawkowata

     3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

221c Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
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    1

     
17      

221d Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

221e Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

221f Tilia sp. - Lipa      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

221g Betula pendula 
– Brzoza bro-
dawkowata

     3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

221h Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

221i Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
20      

221j Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
20      

221k Tilia sp. - Lipa      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

221l Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
18      

221ł Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
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    1

     
19      

221m Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

221n Tilia sp. - Lipa      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
16      

221a Acer sp. - Klon      3 stan dobry do adaptacji
     

    1

     
19      

222 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     10 stan dobry do adaptacji
193     

     6
     
      

223 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     10 stan dobry do adaptacji
172     

     6
     
      

224 Acer sacchari-
num - Klon sre-
brzysty

     10 stan dobry do adaptacji
199     

     6
     
      

225 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     4 stan dobry Drzewo owocowe
do usunięcia, ko-
lizja z proj. ścież-
ką rowerową

     
     4

79 80    
      
      

226 Prunus sp. - Mi-
rabelka

1,3 m2    1 stan dobry Drzewo owocowe
do usunięcia, ko-
lizja z proj. ścież-
ką rowerową

     
      
     
      

227 Ulmus sp. - 
Wiąz

     2 stan dobry do adaptacji
     
     1

29     
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228 Ulmus sp. - 
Wiąz

     1,5 stan dobry do adaptacji
     
     1
     

22      
229 Acer platano-

ides- Klon po-
spolity

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

37     
     

230 Juniperus sp. - 
Jałowiec, ognik,
thuja

30 m2    1 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

231 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     7 stan dobry do adaptacji
     

62     4
     
      

232 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     4 stan dobry do adaptacji
     
     2
     

24      
233 Betula pendula 

- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

80     5
     
      

234 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

84     5
     
      

235 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

81     5
     
      

236 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

96     5
     
      

237 Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     10 stan dobry do adaptacji
     

91     5
     
      

238      10 stan dobry do adaptacji
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Betula pendula 
- Brzoza bro-
dawkowata

     
98     5

     
      

239 Juniperus sp. - 
Jałowiec po-
spolity

15 m2    1 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

240 Hippophae 
rhamnoides – 
Rokitnik pospo-
lity

80 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

241 Thuja sp. - Ży-
wotnik

70 m2    1,5 stan średni do adaptacji
     
      
     
      

242 Ulmus sp. - 
Wiąz

     6 stan dobry do adaptacji
     

56 51    4
   

      
243 Acer platano-

ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     2

39     
     

244 Prunus sp. - 
Śliwa

28 m2    6 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

245 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1

28     
     

246 Mahonia aqu-
ifolium - Maho-
nia pospolita

70 m2    1 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

247 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1

35     
     

248      4 stan dobry do adaptacji
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Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     
     1

 32     
     

249 Spirea sp. - 
Tawuła, 
Berberis sp. – 
Berberys, For-
sythia sp.

92 m2    2 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

250 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1

43     
     

251 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1

37     
     

252 Mahonia aqu-
ifolium - Maho-
nia pospolita

50 m2    1 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

253 Acer pseudo-
platanus - klon 
jawor

     7 stan dobry do adaptacji
     
     4

51 37 40   
21 15     

254 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     5 stan dobry do adaptacji
     
     3

40 38    
      

255 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1

35     
     

256 Prunus sp. - 
Grusza polna

     8 stan dobry do adaptacji
     

94     5
     
      

257 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

42     
     

258 70 m2    3 stan dobry do adaptacji
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Cornus mas - 
Dereń jadalny, 
Thuja sp.

     
      
     
      

259 Prunus sp. - 
Śliwa

10 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

260 Hippophae 
rhamnoides – 
Rokitnik pospo-
lity

50 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

261 Populus alba - 
Topola biała

     10 stan dobry do adaptacji
121     

     6
     
      

262 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

      Stan dobry do adaptacji
     
      
     

25      
263 Acer pseudo-

platanus – Klon
jawor

     7 stan dobry do adaptacji
     

76     4
     
      

264 Prunus sp. - 
Śliwa

   4 stan dobry do adaptacji

     
      

49     
      

265 Hippophae 
rhamnoides – 
Rokitnik pospo-
lity

5 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

266 Hippophae 
rhamnoides – 
Rokitnik pospo-
lity

10 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

267 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

      stan dobry do adaptacji
     
      

37     
     

268      3 stan dobry do adaptacji
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Acer platano-
ides- Klon po-

     1
41     

     

269 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

39     
     

270 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1

49     
     

271 Forsythia sp. - 
Forsycja

35 m2    2 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

272 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

36     
     

273 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

28     
     

274 Taxus sp. - Cis,
Juniperus sp. - 
Jałowiec po-
spolity

60 m2    0,8 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

275 Prunus sp. - Mi-
rabelka

70 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
      
     

276 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     2,5 stan dobry do adaptacji
     
     2

38     
     

277 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     2,5 stan dobry, do adaptacji
     
     2

39     
     

278 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     2,5 stan dobry do adaptacji
     

54



     2
37     

     

279 Berberis sp. - 
Berberys

40 m2    1,8 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

280 Mahonia aqu-
ifolium - Maho-
nia pospolita

40 m2    1 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

282 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1

45     
      

283 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     4 stan dobry do adaptacji
     
     1

39     
     

284 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

26     
     

285 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

27     
     

286 Crataegus mo-
nogyna - Głóg 
jednoszyjkowy

2,3 m2    1 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

287 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

41     
     

288 Prunus sp. - Mi-
rabelka

     3 stan dobry do adaptacji
     
     1

31     
     

289 Spirea sp. - Ta-
wuła

60 m2    2 stan dobry do adaptacji
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290 Acer pseudo-
platanus - klon 
jawor

     7 stan dobry do adaptacji
     

95     4
     
      

291 Acer negundo -
Klon jesionolist-
ny

     7 stan dobry do adaptacji
     

55 65    4
   

      
292 Prunus sp. - 

Śliwa
     6 stan dobry do adaptacji
     

51     4
49    

      
293 Prunus sp. - 

Śliwa (mirabel-
ka)

16 m2    6 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

294 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     8 stan dobry do adaptacji
     

138     6
     
      

295 Prunus sp. - 
Śliwa

20 m2    4 stan dobry Drzewo owocowe
do usunięcia ze 
wzgl, na kolizję 
ze ścieżką rowe-
rową 

     
      
     
      

296 Prunus sp. - 
Śliwa

10 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

297 Acer negundo -
Klon jesionolist-
ny

     8 stan dobry do adaptacji
104     

    4

     
      

298 Acer platano-
ides- Klon po-
spolity

     6 stan dobry do adaptacji
     

56     3
    

      
299      7 stan dobry do adaptacji

     

56



Acer pseudo-
platanus - klon 

 58     3
    

      
300 Acer pseudo-

platanus - klon 
jawor

     7 stan dobry do adaptacji
     

66     3
     
      

302 Prunus sp. - 
Śliwa

     4 stan dobry do adaptacji
     
      

35     
      

303 Hippophae 
rhamnoides – 
Rokitnik pospo-
lity

6 m2    4 stan dobry do adaptacji
     
      
     
      

304 Acer negundo -
Klon jesionolist-
ny

     4 stan dobry do adaptacji
     

61  68    2
   

      
305 Sambucus ni-

gra - Bez czar-
ny

     3 stan dobry do adaptacji
     
     2

40     
      

306 Prunus sp. - 
Grusza

     4 stan dobry do adaptacji
     
     3

50     
      

307 Cornus alba - 
Dereń biały, 
Berberis sp. - 
Berberys, Spi-
rea sp. - Tawuła

140 m2    0,8 stan dobry do adaptacji
     
     0
     
      

308 Cotoneaster sp.
– Irga, Maho-
nia, Rosa sp.

160 m2    1,5 stan dobry do adaptacji 
     
      
     
      

308a Fagus sp. -Buk    3 stan dobry do adaptacji

     
     1 
     

23      
308b Fagus sp. -Buk    3 stan dobry do adaptacji
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     1 
     

21      
308c Fagus sp. -Buk    3 stan dobry do adaptacji

     
     1 
     

 24      
308d Fagus sp. -Buk    3 stan dobry do adaptacji

     
     1 
     

23      
308e Quercus sp. – 

Dąb kolumn.
   3 stan dobry do adaptacji

     
     1 
     

24      
308f Quercus sp. – 

Dąb kolumn.
   3 stan dobry do adaptacji

     
     1 
     

 21      
308g Quercus sp. – 

Dąb kolumn.
   3 stan dobry do adaptacji

     
     1 
     

 19      
308h Quercus sp. – 

Dąb kolumn.
   3 stan dobry do adaptacji

     
     1 
     

24      
309 Liriodendron tu-

lipifera - Tulipa-
nowiec amery-
kański

     4 stan dobry do adaptacji
     
     2
     

24      
310 Prunus sp. - 

Śliwa
15 m2    4 stan dobry do adaptacji

     
      
     
      

 opracowanie:    
mgr inż. arch. krajo-
brazu                K. 
Stradomska-Tatu-
cha

        
     
      
     
      

Opis gospodarki zieleni
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Prawie  wszystkie  drzewa  i  krzewy  zostały  przeznaczone  do  adaptacji.  Jedynie  3

krzewy  owocowe  oraz  3  drzewa  owocowe  przeznaczone  zostały  do  usunięcia  ze

względu na kolizję z projektowaną ścieżką rowerową lub projektowanym chodnikiem

oraz projektowanym remontem kanalizacji deszczowej.

Wobec powyższego, konieczne jest, aby wybrany przez Inwestora Wykonawca robót

(realizacji) opracował plan ochrony drzew, który będzie zawierać między innymi opis

miejsca robót, przedmiotową szczegółową inwentaryzację istniejących drzew, projekt

technik  ochronnych  i  działań  rehabilitacyjnych.  Aby  drzewa  miały  większą  szansę

przeżycia  i  zregenerowania  swoich  ran  należy  możliwie  zminimalizować  rozmiar

uszkodzeń, czas „zabiegów”, czyli okres prac konstrukcyjnych był jak najkrótszy oraz

należy zastosować właściwe środki lecznicze.

Procedury  stanowiące  o  zabezpieczaniu  drzew  na  placach  budowy  oraz  o

prawidłowym  wykonywaniu  prac  ziemnych  określone  zostały  w  obowiązujących

przepisach prawa. Zarówno przepisy ustawy o ochronie przyrody (Art.  82 ust.  1 w

brzmieniu:  "Prace  ziemne  oraz  inne  prace  związane  z  wykorzystaniem  sprzętu

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej

drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane

w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom."), jak i przepisy ustawy prawo

budowlane  (rozdz.  3,  art.  22)  określają,  że  obowiązek  właściwego  zabezpieczenia

elementów środowiska przyrodniczego, w tym  również istniejących drzew i krzewów,

spoczywa  na  wykonawcy  robót.  Inwestor  zobowiązany  jest  do  dopilnowania,  aby

wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną

ochronę przed uszkodzeniami. Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia

drzew  oraz  krzewów  na  terenie  inwestycji  i  spowodowanie  uszkodzenia  lub

całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, naraża wykonawcę prac na karę pieniężną   (

art.88 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 89 ust

1). 

W celu uniknięcia zniszczenia występującego w sąsiedztwie tego rodzaju inwestycji

drzewostanu, podczas prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te należy

prowadzić  zgodnie  z  przepisami  obowiązującego  prawa  tj.  zasadami  prowadzenia

robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z
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dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty

ziemne  w  pobliżu  drzew  i  krzewów  mogą  być  prowadzone  wyłącznie  w  sposób

najmniej szkodzący drzewom i krzewom.

Wszelkie  działania  związane  z  realizacją  projektu  zieleni  powinny  uwzględniać

wszystkie  dane  zawarte  w powyższym  projekcie,  w  projektach  innych  branż,  oraz

powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  zaleceniami,  normami,  przepisami,   jak

również  Wykonawcy  robót  powinni  zrealizować  projekt  posługując  się  sztuką

ogrodniczą na najwyższym poziomie mając przede wszystkim na uwadze ochronę

istniejącej i projektowanej zieleni.

Plan ochrony drzew

Zabezpieczenia roślinności w procesie inwestycyjnym

Procedury  stanowiące  o  zabezpieczaniu  roślinności  na  placach  budowy  oraz  o

prawidłowym  wykonywaniu  prac  ziemnych  określone  zostały  w  obowiązujących

przepisach prawa.  Zarówno przepisy ustawy o ochronie przyrody (Art.  82 ust.  1 w

brzmieniu:  "Prace  ziemne  oraz  inne  prace  związane  z  wykorzystaniem  sprzętu

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej

drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane

w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom."), jak i przepisy ustawy prawo

budowlane  (rozdz.  3,  art.  22)  określają,  że  obowiązek  właściwego  zabezpieczenia

elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów,

spoczywa  na  wykonawcy  robót.  Inwestor  zobowiązany  jest  do  dopilnowania,  aby

wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną

ochronę przed uszkodzeniami. Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia

drzew  oraz  krzewów  na  terenie  inwestycji  i  spowodowanie  uszkodzenia  lub

całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, naraża wykonawcę prac na karę pieniężną

( art.88 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 89

ust 1). 

Inwestycje liniowe prowadzone we wszystkich aglomeracjach miejskich związane są

głównie z posadowieniem takich obiektów jak kanalizacja wodociągowa, deszczowa,

sieci  ciepłownicze,  telekomunikacyjne  itp.,  projektowanych  w  trakcie  realizacji

inwestycji  budowlanych  jak  np.  zabudowa  mieszkaniowa  jedno  i  wielorodzinna,
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budowa  hal  magazynowych,  budowa  powierzchni  przemysłowych.  W  wielu

przypadkach  zwłaszcza  na  terenach  zurbanizowanych  realizowane  są  one  w

sąsiedztwie istniejących zadrzewień. Najczęściej  są one prowadzone w istniejących

granicach pasów drogowych i ich infrastrukturze jak chodniki, jezdnia oraz pasy zieleni

wraz z towarzyszącą im wysoką zielenią przyuliczną. 

W celu uniknięcia zniszczenia występującego w sąsiedztwie tego rodzaju inwestycji

drzewostanu, podczas prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te należy

prowadzić  zgodnie  z  przepisami  obowiązującego  prawa  tj.  zasadami  prowadzenia

robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z

dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty

ziemne  w  pobliżu  drzew  i  krzewów  mogą  być  prowadzone  wyłącznie  w  sposób

najmniej szkodzący drzewom i krzewom.

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew

i krzewów zostały ustalone w trosce o roślinność, ale także mają na celu właściwe

ukierunkowanie procesów inwestycyjnych. Za zniszczenie terenów zieleni oraz drzew i

krzewów  spowodowane  niewłaściwym  wykonywaniem  robót  ziemnych  prezydent

miasta  właściwy  do tego  organ może wymierzyć  administracyjną  karę  pieniężną  –

art.88 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie przyrody.

Obowiązek właściwego i kompleksowego zabezpieczenia drzew na placach budowy,

przed wszelkimi uszkodzeniami lub doprowadzeniem do ich obumarcia lub zniszczenia

spoczywa  w  pierwszej  kolejności  na  inwestorze  i  wykonawcy.  Inwestor  działając

zarówno we własnym interesie jak i ogólnym interesie ochrony środowiska winien jest

prowadzić inwestycję w sąsiedztwie drzew, w taki sposób, aby im nie szkodzić wraz z

udziałem  inspektora  nadzoru  ds.  zieleni  wysokiej.  Tego  typu  specjalista  winien

nadzorować  proces  inwestycyjny  pod  kątem  prac  ziemnych  i  budowlanych  przy

istniejącym  drzewostanie,  a  tym  samym  zapobiegać  jego  uszkodzeniom.  Inspektor

nadzoru ds. zieleni wysokiej wraz z inwestorem winien ustalić przed przystąpieniem do

prac  budowlanych  plan  zagospodarowania  placu  budowy  uwzględniający  wytyczne

niniejszego opisu dot.  ochrony drzew i  krzewów (zabezpieczania  drzew na terenie

budowy) sposób postępowania i zabezpieczenia drzew na placu budowy.

Wszelkie  prace  w  pobliżu  drzew  należy  wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem

maksymalnej liczby korzeni (wszystkie prace w obrębie systemu korzeniowego
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powinny zostać wykonane ręcznie w obrębie rzutu korony drzew, odsłonięta w

tym czasie powierzchnia zasięgu korzeni powinna zostać przykryta wilgotną jutą

lub matami słomianymi do czasu zakończenia prac).

Najczęstsze rodzaje uszkodzeń drzew oraz krzewów.  

1. uszkodzenia pni - odarcia i nacięcia kory,

2. uszkodzenia  koron  -  złamania  konarów  i  mniejszych  gałęzi,  nieprawidłowe

cięcia, .  

3. uszkodzenia    systemu     korzeniowego    -     nadsypanie,     odkrycie,

nieprawidłowe przycięcie lub oberwanie korzeni.

W związku z powyższym na placu budowy należy  stosować się do następujących
zasad:

1. Opracowanie gospodarki zielenią przewiduje zabezpieczenie wszystkich drzew i

krzewów w obrębie placu budowy zgodnie z poniższymi wytycznymi, w tabeli

gospodarki zielenią opisane zostały konkretne rozwiązania.

2. Drzewa w obrębie budowy winny zostać wysoko oszalowane odpowiednimi ma-

teriałami, by wykluczyć uszkodzenia pni. Może to być w postaci wysokiego ode-

skowania lub np. poprzez owinięcie pnia materiałami jutowymi, matami słomia-

nymi lub folią pęcherzykową. Zabezpieczenie winno znajdować się do wysoko-

ści nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, a

nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie należy opasać drutem

bądź taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia.

3. Ogrodzenie ochronne (odeskowanie) systemu korzeniowego powinno być wi-

doczne, wysokie i trwałe. Nie będzie ono barierą mechaniczną dla wielu sprzę-

tów, ale znakiem dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, że chro-

niona jest cenna wartość, którą w tym przypadku są drzewa oraz krzewy.

4. Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew oraz krzewów.

5. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy

drzewach i krzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.

6. Wykopy w obrębie drzew i krzewów nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygo-
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dnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania

robót wykopy winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Ko-

rzenie muszą być cały czas wilgotne. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu

ściany wykopów w obrębie korzeni drzew winny być przykryte materiałem chro-

niącym np. matami. Wykopy należy niezwłocznie wypełnić.

7. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po

zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót

w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów na-

leży owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niską temperaturą. Nie należy

zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów ziemią wydobytą z dna

wykopu, ponieważ jest to ziemia pozbawiona próchnicy, nieurodzajna. Należy ją

zastąpić warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej.

8. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograni-

czyć do minimum).

9. W obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych materiałów ziemnych

ani materiałów budowlanych zwłaszcza z wykopów, gdyż doprowadza to unie-

możliwienia  wymiany  gazowej  czego  konsekwencją  jest  zamieranie  korzeni.

Woda opadowa spływająca do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem mate-

riały budowlane wypłukuje z nich zanieczyszczenia. Największym zagrożeniem

dla drzew  oraz krzewów są worki z cementem lub wapnem albo gruz ceglano-

cementowy. Nasypy i odkłady łukowate w obrębie zasięgu korony dopuszczalne

są tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach zgodnie z decyzją wydaną

przez właściwy do tego organ. Nie wolno instalować żadnych maszyn budowla-

nych przede wszystkim betoniarek. Należy unikać wylewania wody z oczyszcza-

nia placu budowy, zwłaszcza z osadami cementowymi, w innym przypadku nale-

ży ją gromadzić zgodnie z przepisami porządkowymi.

10.W obrębie koron nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu ma-

szyn. Dojazdy do placów budowy w tym obrębie należy przykryć stalowymi pły-

tami lub cienką warstwą betonu na podkładach plastikowych. Grubość betonu

należy dostosować do spodziewanych obciążeń.
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11.Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średni-

cy należy obciąć na czysto  (praca specjalistyczna),  grubsze korzenie należy

wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem.

12.W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej fir-

mie usunięcie szkód.

13.Przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasa-

dami pielęgnacji drzew

14.Zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m. W przypadku

konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę

zgodnie z normami pielęgnacji drzew

15.Kiedy prace budowlane pozwalają na odsunięcie się od istniejącego drzewosta-

nu, w celu dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sąsiedztwie można wykonać

dodatkowe zabezpieczenie w formie ogrodzenia: przy drzewach dojrzałych teren

ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron.

Jedne z najbardziej niebezpiecznych i mających rozległe negatywne skutki w dalszej

egzystencji dla drzew oraz krzewów są prace budowlane związane ze zmianą poziomu

gruntu, gdzie drzewa narażone są na trwałe uszkodzenie. Duże drzewa w odróżnieniu

od  młodych  są  szczególnie  wrażliwe  na  zachwiania  środowiska  w  którym  rosną.

Najczęstszą  przyczyną  usychania  drzew  podczas  budowy  jest  podwyższanie  lub

obniżane poziomu gruntu.

Nie przewiduje się zmiany poziomu gruntu.

Zabezpieczenie drzew, przeznaczonych w gospodarce zieleni  do adaptacji,  na

terenie budowy 

1. Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  musi  być  opracowany  plan

zagospodarowania  placu budowy uwzględniający wytyczne  niniejszego opisu

dot.  ochrony drzew i  krzewów (zabezpieczania drzew na terenie budowy)  ze

szczegółowymi  zaleceniami dla wszystkich wykonawców,  celem zapobieżenia

uszkodzeniom korzeni, pni, koron drzew, które mogą prowadzić do stopniowego

64



zamierania i w konsekwencji uschnięcia drzew. 

2. Podczas planowanych prac nie przewiduje się zmiany poziomu terenu.

Zalecenia dotyczące drzew oraz krzewów, przeznaczonych w gospodarce zieleni

do adaptacji wraz z zabiegami rehabilitacyjnymi. 

1. Zasięg prowadzenia prac budowlanych przy istniejących drzewach musi być jak

najmniejszy, jak również czas trwania robót jak najkrótszy.

2. Miejsca  poruszania  się  pracowników  i  pojazdów,  miejsca  składowania

materiałów,  instalacji  sprzętu  i  pomieszczeń  tymczasowych  muszą  być

rozmieszczone w bezpiecznej odległości dla drzew. Powinny być zlokalizowane

poza zasięgiem korzeni  drzew,  w odległości  1.5  m od obrysu koron.  Należy

postawić prowizoryczne ogrodzenia lub bariery w odległości 1.5 m od obrysu

koron, które zabezpieczą nie tylko pnie i korzenie, ale również główne partie

koron drzew.

3. Gałęzie,  w  miejscach,  gdzie  będzie  użyty  sprzęt,  który  może  je  uszkodzić,

powinny być zabezpieczone. Można to wykonać poprzez podwiązanie gałęzi,

które  przeszkadzają  podczas  prac  do  głównych  pni  za  pomocą  pasów

elastycznych.

4. Wykopy w odległości mniejszej niż 1,5 metra od korony czyli 3,5 metra od pni

drzew należy wykonać ręcznie, aby nie powyrywać korzeni. Prace w obrębie

korzeni należy wykonać stopniowo, korzenie muszą być szybko przykryte,  co

ochroni je przed nadmiernym wysuszeniem.

5. Prace należy wykonywać tak, aby unikać cięcia, uszkodzenia korzeni i pni, a

także niszczenia ziemi wokół drzew oraz krzewów. 

6. Nie  wolno  obcinać fragmentów podstawy pnia  czy grubych  korzeni  systemu

centralnego.

7. Należy usunąć korzenie uszkodzone lub chore, natomiast resztę zabezpieczyć.

8. W obrębie rzutu korony, aż do jej obrysu, nie należy zmieniać poziomu terenu.

9. Roboty ziemne wykonywane nawet w pewnej odległości od zasięgu koron drzew

mogą mieć negatywny wpływ na środowisko glebowe, w związku z tym należy

zapewnić  odpowiednią  pielęgnację  zarówno  podczas  jak  i  po  intensywnych

pracach.
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10.Podziemne  instalacje  spowodują  zwiększenie  drenażu,  co  zmieni  stosunki

wodne w glebie, w związku z tym należy odpowiednio dostarczyć istniejącym

drzewom dodatkowo wodę podczas suchej pogody (należy nawadniać poprzez

specjalne otwory wypełnione gruboziarnistym żwirem).

11. Wszelkie  szkody powstałe  podczas prowadzenia  prac  należy bardzo szybko

usunąć i zabezpieczyć odpowiednimi preparatami.

12.Podczas prowadzenia prac należy drzewom oraz krzewom dostarczyć „kurację

rehabilitacyjną” (tzn. dostarczenie substancji wspierających korzenie).

13.W  przypadku  prac  w  obrębie  bryły  korzeniowej  drzew  należy  zastosować

pionowe  kanały  o  średnicy  5  cm wywierconych  w ziemi  przy  użyciu  świdra

ziemnego. Głębokość otworów wynosi ok. 35 cm. Odstępy między otworami –

1.5 m, poczynając od kręgu wokół drzewa leżącego w odległości 1/3 zasięgu

korony licząc od jej obrysu do pnia drzewa. Do otworów należy wprowadzać

nawozy mineralne zawierające podstawowe składniki w układzie wagowym azot

– 10%, kwas fosforowy – 6%, potas – 4%, w tym 50% wolno rozpuszczalnych.

Zalecana dawka wynosi 15 dkg/1 cm średnicy drzewa mierzonej na wys. 1.3 m.

Odmierzona  dawka  powinna  być  jednakowo  podzielona  i  wprowadzona  do

wszystkich otworów. Przed aplikacją należy zbadać jakość gleby oraz poziom

pH.  Jeżeli  były  kopane  rowy  w  zasięgu  rzutu  korony  drzewa  i  istnieje

podejrzenie znacznych ubytków korzeni, superfosfat powinien być zastosowany

w dawce 10 kg na każde 100m2 terenu pokrytego ziemią po wykopanym rowie.

Superfosfat stosowany pod drzewami, powinien zawierać wagowo 20% P2O5.

Otwory,  w  których  były  umieszczone  nawozy  mineralne,  powinny  być

wypełnione piaskiem.  Po zakończeniu nawożenia i  zasypaniu  otworów teren

powinien  być  dokładnie  nawodniony.  Należy  również  zastosować  metodę

napowietrzania, która przyspieszy regenerację korzeni. Pionowe, perforowane

rury PCV o średnicy 10 cm, otoczone siatką miedzianą lub tkaniną geotekstylną,

należy  wkopać  na  głębokość  ok.  40  cm.  Rury  perforowane  PCV  służą

nawożenia, przewietrzania jak również nawadniania, a szczególnie w okresie

suszy. Sytuujemy je w odległości min. 1 m od pnia drzewa w ilości co najmniej 2

szt.  przy każdym drzewie,  chyba  że  konsultant  drzew zaleci  większą liczbę.

Ponieważ korzenie zostaną przycięte podczas robót ziemnych, konsultant drzew
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może  zalecić  rekompensacyjne  cięcie  koron  nawet  w  roku  poprzedzającym

początek  robót.  Ma  to  na  celu  zmniejszenie  zachwiania  równowagi  między

objętością  korony i  masą bryły  korzeniowej  drzew,  co  może złagodzić  szok.

Przycięcie  koron powinno być  wykonane przez wyspecjalizowanego chirurga

drzew.  Drzewa,  które były  narażone na przeprowadzenie budowlanych  robót

ziemnych powinny być poddane cięciu korekcyjnemu i sanitarnemu co 4 lata.

Zakres i  terminy powinny być  określone przez konsultanta drzew.  Wszystkie

drzewa  znajdujące  się  w  zasięgu  prac  budowlanych  powinny  być  starannie

nawadniane zaraz po ukończeniu robót, a nawet podczas ich trwania, aby nie

dopuścić  do  przesuszenia korzeni.  Teren wokół  drzewa,  które utraciło  część

korzeni, powinien być przykryty warstwą ściółki i właściwie nawadniany w celu

stworzenia jak najlepszych warunków do wzrostu korzeni. Cały obszar zajęty

przez korzenie drzew powinien otrzymać co najmniej  2.5  cm wody każdego

tygodnia. Nowo posadzone drzewa oraz drzewa po cięciu korzeni muszą być

nawadniane  przez  kilka  lat  w  okresach  suszy.   Konsultant  drzew  powinien

określić  szczegółowe  zasady  nawadniania  w  otoczeniu  drzew.  Wszystkie

zanieczyszczenia i chwasty powinny być usunięte z powierzchni wokół drzewa –

za  pomocą  ręcznych  narzędzi,  jak  również  powierzchniową  skorupę  ziemi.

Wzruszenie gleby powinno być  być  dokonane na głębokość 5-7 cm, bardzo

ostrożnie, ażeby nie uszkodzić systemu korzeniowego i kory na zdrewniałych

korzeniach. Po wzruszeniu gleby należy dodać warstwę ściółki  zmieszanej  z

torfem i piaskiem lub urodzajną glebą, wg zaleceń konsultanta drzew. Nie wolno

dokonywać rozluźniania gleby, gdy jest ona nasiąknięta wodą lub zamarznięta.

5b. OPINIA GEOTECHNICZNA
 

Projektowane nawierzchnie utwardzone - w prostych warunkach gruntowych 

należą do I kategorii geotechnicznej. Dla projektowanych wykopów o głębo-

kości większej niż 1,2m należy przyjąć II kategorię geotechniczną.

5c. INFORMACJA nt. ZUDP
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W związku z rezygnacją z niektórych tras ZUDP został poinformowany.

Projektowane zagospodarowanie nie wymaga uzgodnienia ZUDP, ponieważ nie

są projektowane nowe elementy. 
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6. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

Opis ogólny

Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji w

ramach zadania: ”Przebudowa Alei  A. Roguckiego i  zagospodarowanie terenów

przyległych  do  Alei  w  Płocku”,  w  celu  maksymalnego  spełnienia  warunków

określonych  w  Regulaminie  Konkursu:  Program  operacyjny  Infrastruktura  i

Środowisko  2014-2020  –  Oś  priorytetowa  II  –  Ochrona  Środowiska,  w  tym

adaptacja  do  zmian  klimatu  –  Działanie  2.5  –  Poprawa  jakości  środowiska

miejskiego  –  Typ  projektu  2.5.2  –  Rozwój  terenów  zieleni  w  miastach  i  ich

obszarach funkcjonalnych.

Jest  to  duży teren (powierzchnia całkowita  41 533,20 m2) między osiedlami  w

centrum miasta Płocka. Całość terenu jest objęta projektem.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia występowania roślin należących

do inwazyjnych gatunków obcych poprzez stosowanie Kodeksu dobrych praktyk

„Ogrodnictwo wobec roślin  inwazyjnych  obcego pochodzenia”  wobec rosnących

już na terenie gatunków inwazyjnych – Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Acer

negundo, Rosa rugosa.

Wszystkie  istniejące  cenne  drzewa  rodzime  o  znacznych  rozmiarach  zostaną

zachowane: Salix x sepulcralis, Larix decidua, Pinus nigra, Hippophae rhamnoides,

Betula pendula.

Projekt  zakłada  wykonanie  wielopiętrowej,  wielogatunkowej  zieleni,  opartej  na

gatunkach rodzimych stworzą dogodne warunki  dla ptaków, owadów i drobnych

ssaków, ukształtowany w sposób  naturalny, podnoszący wartość biologiczną.

Wszystkie gatunki nowoprojektowane są rodzime.

Do projektu wprowadzono rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody (karmniki,

poidła, budki dla ptaków, budki dla owadów, wielogatunkowe mieszanki traw, łąki

kwietne – niewykaszane powierzchnie. 

Duża część zaproponowanych gatunków owocują – ich owoce jadalne dla ptaków.

Również znakomita większość roślin jest miododajna. 
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Ponadto wiele nowoprojektowanych roślin może być wykorzystana przez ptaki do

gniazdowania.

Teren  od  strony  ul.  Batalionów  Chłopskich  zostanie  włączony  poprzez  nowe

zagospodarowanie, obecnie teren jest porośnięty chwastami, wzdłuż ulicy rosną 4

drzewa, natomiast zieleń jest zaniedbana, niezagospodarowana.

Powierzchnie  utwardzone  na  terenie  łącznie  stanowią  26,59%,  natomiast

powierzchnia  biologicznie  czynna  stanowi  73,41%,  powierzchnię  chłonną

ograniczającą spływ powierzchniowy wody. 

Roślinność wielopiętrowa przyczyni się do ograniczenia hałasu zwłaszcza od ulic.

Obszar  objęty  opracowaniem  jest  ciągłym  pasem  wprowadzającym  świeże

powietrze z pól do centrum miasta.

Nowoprojektowane  nasadzenia  mają  charakter  krajobrazowy,  naturalny,

wielopiętrowy,  rodzimy,  jedynie przy głównym ciągu Alei  roślinność jest  bardziej

poukładana, miejska.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia w projekcie uwzględniono dwie podstawowe

funkcje, jakie ma spełniać teren przestrzeni publicznej w Al. Roguckiego:

I. przestrzeń o charakterze wypoczynkowym, 

II. połączenie – komunikacja piesza oraz rowerowa między Al. Tysiąclecia oraz

ul.  Gwardii  Ludowej,  stanowiąca  część  połączenia  pomiędzy  ul.  Gwardii

Ludowej, a Al. Spacerową.

Projekt ma na celu uporządkować przestrzeń, nadać jej charakter wypoczynkowo –

rekreacyjny,  uwzględniając  aspekt  natury w centrum miasta  oraz stworzyć  miłą

przestrzeń w celu skomunikowania  pieszego,  jak również rowerowego różnych,

ważnych miejsc w centrum Płocka. 

Projekt  jest  efektem pogodzenia różnych  funkcji,  które mają na celu  zadowolić

wszystkich użytkowników terenu.  

Opis

Cały teren objęty opracowaniem projektowym składa się z zieleni projektowanej na

gruncie rodzimym.
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Układ kompozycji przestrzeni oparty jest na inspiracji „z natury” - rzeka wraz z jej

dopływami oraz rozlewiskami. Ze względu na pogodzenie funkcji wypoczynkowej,

ozdobnej  oraz  komunikacji  pieszej  i  rowerowej,  zastosowano  tu  różne  rodzaje

roślinności: drzewa, krzewy, roślinność okrywową, byliny oraz łąki kwietne, trawniki

(mając na uwadze wielopiętrowość roślinności). 

Oprócz nawierzchni brukowych oraz trawników i roślin ozdobnych projektuje się

elementy małej architektury takie, jak: kaskada wodna, ławki, kosze na śmieci, psie

stacje, karmniki, poidła i budki dla ptaków oraz stojaki na rowery.

Zaproponowane  urządzenia  zapewnią  maksymalną  trwałość  oraz  wygodę

użytkowania.

Materiały zastosowane w projekcie są powszechnie dostępne w Polsce, o średnim

standardzie.

Dokładne rozmieszczenie źródeł światła, typ oraz opis oświetlenia zamieszczony

jest  w odrębnym projekcie.
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7. Zieleń i mała architektura

7.1 Opis kompozycji

 Projekt  zagospodarowania  terenu  publicznego  zakłada  ścisłe  powiązanie

funkcjonalno – przestrzenne z otoczeniem.

 Teren nie będzie ogrodzony – ogólnodostępny dla każdego użytkownika

 „Krajobrazowy układ przestrzenny” 

 Osnowę  założenia  tworzą  naturalnie  „przeprowadzone”  w  terenie  ścieżki,  o

różnych szerokościach, rodzajach nawierzchni, w zależności od swojej rangi.

 Układ  przestrzenny  stworzony  na  podstawie  „podpatrzenia  natury”,  motyw

płynącej rzeki.

 Projektowane nawierzchnie „wtopione” w zieleń.

 Układ  3  kaskad  wyniesionych  ponad  powierzchnię  terenu  (wraz  z  1

pomieszczeniem technicznym oraz zbiornikiem buforowym – podziemnym)  -

„wtopione” w główny ciąg pieszy.

 Projektowana zieleń – drzewa, krzewy, byliny oraz roślinność okrywowa.

 Wszystkie ciągi piesze ukształtowane naturalnie o naturalnym spadku terenu,

dostępna również dla wózków oraz osób niepełnosprawnych.

 Większość  miejsc  wypoczynkowych  zaprojektowano  wzdłuż  głównego  ciągu

pieszego.

 Dodatkowe miejsca na rzeźby wkomponowano od strony ul. Gwardii Ludowej

oraz  ul.  Rembielińskiego,  na  eksponowanych  miejscach,  wśród  niskiej

roślinności ozdobnej.

 Projekt  zakłada  wykorzystanie  istniejących  skrótów  pieszych  dla

skomunikowania  terenów  otaczających  oraz  dojść  do  budynków

wielorodzinnych.

7.2 Zieleń

72



Generalnie projekt zakłada maksymalne zachowanie istniejących drzew,  krzewów

oraz dodatkowe nowe wielopiętrowe dosadzenia.

Projekt  zakłada  również,  iż  wszelkie  ubytki  w  zieleni,  które  wystąpią  w  trakcie

realizacji  projektu  zostaną  naprawione  oraz  skompensowane  przez  nowe

nasadzenia,  w  projekcie  przewidziano monitoring  ich  żywotności  i  uzupełnienia

ubytków w okresie trwałości projektu.

Teren, objęty opracowaniem, po zakończeniu realizacji projektu będzie dostępny

dla społeczeństwa.

Projektowana zieleń: drzewa iglaste oraz liściaste, krzewy, zieleń parterowa – łąki

kwietne,  trawniki   oraz powierzchnie z roślin  zimozielonych,  bądź niskie rośliny

okrywowe,  byliny  kwitnące  w  kolorach  kremowym,  różowym,  wiśniowym,

ciemnoniebieskim.

Zaprojektowana zieleń to drzewa,  krzewy,   byliny wieloletnie,  rośliny okrywowe,

oraz trawniki strzyżone oraz łąki kwietne.

Rośliny powinny być ściółkowane korą.

Wnętrze założenia

 Drzewa

 Krzewy

 trawnik (gatunki traw dobrane odpowiednio do warunków)

 łąki kwietne

 „strefy roślin” - rośliny okrywowe i ozdobne 

Minimalne parametry nowoprojektowanych roślin:

 drzewa  –  obwód  pnia:  14-18  cm,  średnica  bryły  korzeniowej  55-65  cm,

wysokość min. 3m

 rośliny okrywowe – pojemniki C5

 rośliny ozdobne – pojemniki min. C3.

Dobrane gatunki roślin są odporne na trudne warunki panujące w mieście.

Skład  gatunkowy  projektowanego  trawnika  ozdobnego  został  dostosowany  do

trudnych warunków miejskich, możliwości deptania oraz klimatu Mazowsza.

Projekt zakłada łatwe utrzymanie roślinności.
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7.3 Komunikacja oraz nawierzchnie

Nawierzchnia  –  dostosowana  do  użytkowania  przez  osoby  poruszające  się  na

wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dziecięcymi, osoby starsze.

 minimalna  szerokość  głównego  ciągu  pieszego  dostosowana  do  nasilenia

ruchu pieszego – min. 4,5 m

 konstrukcja  nawierzchni  przeznaczona  do  przejazdu  zmechanizowanym

sprzętem czyszczącym lub odśnieżającym

 usytuowanie ciągu pieszego względem ścieżki rowerowej poprzez oddzielenie

pasem  zieleni  oraz  pasami  innego  koloru  w  nawierzchni,  co  zapewni

bezpieczeństwo pieszych

 projektowana  ścieżka  rowerowa  zostanie  wykonana  z  kostki  betonowej

niefazowanej

 projektowana ścieżka rowerowa, dwukierunkowa, o szerokości 2,5 m

 przewiduje  się  połączenie  ścieżki  rowerowej  ze  ścieżką  rowerową  w  Al.

Spacerowej, biegnącą po zachodniej stronie Al. Roguckiego aż do granicy pasa

drogowego ul. Batalionów Chłopskich / ul. Gwardii Ludowej

 projekt  zakłada  wykorzystanie  istniejących  skrótów  pieszych  dla

skomunikowania  terenów  otaczających  oraz  dojść  do  budynków

wielorodzinnych

 główne ciągi piesze zostaną wykonane z kostki betonowej

7.4 Instalacje wod. - kan.

Opis wg tomu nr 2

7.5 Instalacje elektryczne

      Opis wg tomu nr 3
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8.  Wymagania  dotyczące  materiałów  zastosowanych  w  projekcie

zagospodarowania zieleni.

Rośliny

Wykonawca  robót  powinien  zastosować  materiał  roślinny  pochodzący  z  polskich

renomowanych szkółek ogrodniczych.

Rośliny  zastosowane  w  projekcie  zagospodarowania  zieleni  powinny  odpowiadać

odpowiednim normom jakościowym. Norma ta umożliwia kontrolowanie jakości roślin

przez  ich  odbiorcę.  Materiał  roślinny  powinien  być  zdrowy,  wolny  od  chorób  i

szkodników,  bez  uszkodzeń  mechanicznych,  objawów  będących  skutkiem

niewłaściwego  nawożenia  i  agrotechniki  oraz  bez  odrostów  podkładki.  System

korzeniowy musi  być  dobrze wykształcony,  nieuszkodzony,  odpowiedni  dla  danego

gatunku, odmiany i wieku rośliny.

Pnącza muszą mieć min. 2 silne pędy.

Rośliny okrywowe muszą być równomiernie rozkrzewione.

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do handlu musi być czysty odmia-

nowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i  odpowiadać

określonym w zaleceniach wymaganiom.

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zacho-

waniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i

długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być

zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową.

Materiał  musi być  zdrowy, bez uszkodzeń  mechanicznych, objawów będących skut-

kiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla da-

nego gatunku, odmiany i wieku rośliny.

Ogólnie  rośliny  muszą  być  zdrewniałe,  zahartowane,  prawidłowo  uformowane,  z

zachowaniem  charakterystycznych  dla  gatunku  i  odmiany  pokroju,  wysokości  i

długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia.

75



Byliny sprzedawane są  najczęściej w pojemnikach, a wielkość  roślin określa się  na

podstawie wielkości pojemnika.

Podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korze-

niowa ma pozostać  w całości  po usunięciu  pojemnika.  Na jej  spodniej  stronie nie

może występować zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny

być jasne i żywotne. Na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasa-

dy tegorocznych pędów) powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie przy-

ziemne rozety liści.

W okresie wegetacji rośliny mają  być  silne, bez widocznych uszkodzeń  mechanicz-

nych i objawów chorobowych, właściwie wybarwione (niektóre byliny wykazują  duże

zmiany, intensywniejsze wybarwienie młodych pędów wyrastających wiosną, jesienna

zmiana zabarwienia liści) w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pędy nie powinny być  przycinane, potem dopuszcza się ścięte

pędy, ale muszą  się  na nich znajdować  wzbudzone pąki boczne. Wysokości się  nie

określa, ponieważ zależy ona od terminu rozmnażania i sadzenia do pojemników, na

ogół rośliny rosnące w gruncie są dwa lub więcej razy wyższe (nie dotyczy to niskich

bylin do ogrodu skalnego) niż te uprawiane w pojemnikach.

Krzewy te powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.

W przypadku krzewów liściastych w pojemnikach parametrem jest również  ilość  pę-

dów. 

Podana minimalna ilość  pędów dotyczy podstawowego pojemnika C3. W przypadku

kolejnych pojemników minimalna ilość pędów zwiększa się o jeden i wynosi: C 5 +1, C

7,5 +2, C 10 +3.

Pnącza  sprzedawane są  w pojemnikach.  Każda  roślina  musi  być  przywiązana  do

bambusowego palika (w specyfikacji skrót: „bam”), w przeciwnym razie może zmienić

charakter wzrostu na płożący lub ulec złamaniu.

Pnącza muszą mieć minimum 2 silne pędy, wyrastające do 10 cm od podstawy. Pną-

cza przeznaczone do sprzedaży muszą być uprawiane w pojemnikach o objętości nie

mniejszej niż 2 litry.
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Pędy stanowiące o jakości krzewu muszą być dostatecznie zdrewniałe. Róże pienne

uzyskujemy w wyniku szczepienia lub okulizacji. Grubość pnia pod oczkiem powinna

wynosić minimum 9 mm. Muszą być założone minimum 2 oczka. Nazwa podkładki po-

winna być zawsze umieszczona na etykiecie. System korzeniowy powinien być dobrze

wykształcony i rozgałęziony. Róże okrywowe powinny być  uprawiane w doniczkach

lub w pojemnikach i posiadać minimum dwa pędy.

Roślina okrywowa powinna być równomiernie rozkrzewiona. Podawana szerokość to

średnica największego koła, którego przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest przez

roślinę.

Minimalne wielkości sadzonych roślin

Minimalne parametry nowoprojektowanych roślin:

 drzewa  –  obwód  pnia:  14-18  cm,  średnica  bryły  korzeniowej  55-65  cm,

wysokość min. 3m

 rośliny okrywowe – pojemniki C5

 rośliny ozdobne – pojemniki min. C3.

Transport i przechowywanie roślin

W celu  ograniczenia strat  wody rośliny należy transportować i  sadzić  w chłodne i

pochmurne dni. 

Na  czas  transportu  materiał  roślinny  powinien  być  okryty,  zabezpieczony  przed

wysuszeniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem,  jak  również  zalaniem  systemu

korzeniowego czy uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wszelkie  uszkodzenia  lub  złamania  powinny  być  szybko  oczyszczone  i

zabezpieczone.

W  razie  konieczności  dłuższego  przechowywania  roślin  należy  je  odpowiednio

zabezpieczyć tzn. postawić w miejscu zacienionym jak również uzupełniać niedobór

wody.
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W przypadku, kiedy przechowywanie może potrwać kilka dni materiał szkółkarski nale-

ży ułożyć w cienistym miejscu i odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, bądź

zadołować. Wskazane byłoby również zabezpieczenie korzeni hydrożelem.

W przypadku roślin w pojemnikach lub z bryłą  korzeniową  nie można dopuścić  do

przeschnięcia bryły. 

Terminy i warunki podczas sadzenia

Rośliny  produkowane  w  pojemnikach  można  sadzić  praktycznie  przez  cały  okres

wegetacyjny. 

Rośliny balotowane sadzimy jesienią. 

Sadzenie  szczególnie  wrażliwych  na  mrozy  roślin  czy  zimozielonych  krzewów

liściastych  lepiej  jest  realizować  wiosną,  ze  względu  na  ryzyko  przemarznięcia.

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni, najlepiej w miarę możliwości

bezwietrzne.  Jeżeli  warunki  atmosferyczne  są  niesprzyjące  to  prace  ogrodnicze

należy wstrzymać.

Umiejscowienie roślin 

Rośliny powinny być  usytuowane w miejscach i  ilościach wskazanych w projekcie.

Rośliny  na  powierzchniach  jednogatunkowych  powinny  być  rozmieszczone

równomiernie. 

Rozstawy sadzenia materiału roślinnego

Rośliny ozdobne, parterowe, rozstaw szt. 16/m2: 

Vinca  minor,  Solidago  sphacelata,  Helichrysum  italicum,  Rosa  gallica,  Dianthus

deltoides  “Flashing  Light”,  Vaccinum  vitis-idaea,  Dianthus  deltoides,  Thymus

serpyllum, Thymus praecox “Pseudolanuginosus”,  Achillea „Coronation Gold”,  Stipa

sp.

Krzewy, rozstaw  szt. 4/m2:

Taxus sp., Pinus mugo, Cornus mas, Ribes nigrum

Drzewa rozmieszczamy w terenie zgodnie rzutem, projektem zagospodarowania

Materiały pomocnicze
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Ziemia ogrodowa 

Ziemia ogrodowa musi być wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne, doskonale

magazynować  wodę  w  ilościach  bezpiecznych  dla  korzeni,  jak  również  zapewnić

odpowiednią  pojemność  powietrzną.  (wartość  pH  5-6).  Stosujemy  do  zaprawienia

dołów drzew liściastych.

Ziemia do iglaków 

Ziemia do iglaków powinna mieć bogatą zawartość próchnicy i kwasów huminowych.

(wartość pH 4,5-5,5). Stosujemy do zaprawienia dołów dla drzew iglastych.

Ziemia humus

Ziemia humus musi intensywnie chłonąć wodę. Stosujemy  do zakładania trawników,

miąższość warstwy 6cm. Wymaga przekopania przed siewem

Torf kwaśny 

Jako dodatek do podłoży dla roślin kwasolubnych. (wartość pH 3,5-5,5)

Torf odkwaszony 

Zastosowanie – do pielęgnacji trawników. (wartość pH 5,5-6,5)

Kora 

Kora musi być średnio-rozdrobniona, frakcja 2-4cm, dobrze przekompostowana oraz

wolna od wszelkich zanieczyszczeń, chwastów czy patogenów. Wartość pH powinna

być lekko kwaśna lub kwaśna dla roślin kwasolubnych (jako ściółka), jak również jako

ściółka pod np. bluszcz, powojnik oraz okrywowe, ozdobne – wartość pH zbliżona do

obojętnego.

Odczyn pH dla roślin kwasolubnych (iglaki) ma wynosić 4,6-5,0.

Odczyn pH dla roślin pozostałych ozdobnych (liściaste, ozdobne) ma wynosić 5,6-6,5.
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Odczyn  pH  dla  Thymus  sp.-  Macierzanka  oraz  Dianthus  deltoides  -  Goździk

kropkowany ma wynosić 6,6-7,2. W tym celu stosujemy ziemię ogrodową (pH 5-6)

wraz z wapnowaniem do uzyskania odpowiedniego odczynu.

Pale drewniane

W  celu  zapewnienia  stałej  pozycji  pionowej  posadzonych  drzew  stosuje  się  pale.

Powinny  być  wykonane  z  drewna  iglastego.  Pale  powinny  być  zaimpregnowane

środkami grzybobójczymi, natomiast długość powinna być dostosowana do wys. pnia

(min. wysokość 250cm i średnicy 8cm). Posadzone drzewo wiążemy do pala taśmą

lub  specjalnym  wiązadłem  z  tworzywa  sztucznego  (min.  szerokość  3cm).  Jeden

odcinek taśmy powinien oplatać jeden pal  i  drzewo w taki  sposób, by był  możliwy

przyrost drzewa na grubość, a jednocześnie by zapewnić stabilne wiązanie.

Cieniówka – gęsta siatka

Tkanina jutowa

Woda do podlewania
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9. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT OGRODNICZYCH

Żeby można było  przystąpić  do prac ogrodniczych,  wszelkie  prace budowlane czy

brukarskie  powinny  być  ukończone,  natomiast  teren  po  budowie  powinien  być

uprzątnięty i względnie wyrównany.

Roboty ogrodnicze wykonywane na gruncie rodzimym

Prace przygotowawcze

W  pierwszej  kolejności  należy  oczyścić  teren  i  usunąć  wszelkie  odpady,

zanieczyszczenia związane z budową. 

W drugiej kolejności należy odchwaścić teren przeznaczony pod nasadzenia i trawniki.

Najbezpieczniej  zrobić  to  ręcznie,  przekopując  glebę  oraz  wybierając  starannie

wszystkie  kłącza,  korzenie  i  podziemne  rozłogi.  Oprócz  chwastów  należy  również

usunąć istniejącą trawę.

Zanieczyszczenia, wstępnie gromadzone w pryzmy na terenie, należy wywieźć poza
teren inwestycji.

Natomiast jeśli decydujemy się na odchwaszczanie chemiczne należy wykonać je min.

3 tygodnie przed przystąpieniem do uprawy gleby. Wszelkie czynności wykonywane w

związku  z  procesem  odchwaszczania  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniem

producenta preparatu. Ważne by zastosować preparat w momencie, kiedy chwasty są

w pełni rozwoju, mają bogate ulistnienie.

Natomiast chwasty z rodziny traw można niszczyć herbicydem.

Następny etap przygotowania terenu pod nasadzenia to niwelacja terenu. Należy ją

wykonać  w  ten  sposób,  aby  powierzchnia  terenu  łączyła  jednolitą  płaszczyzną

zaprojektowane poziomy obrzeży sąsiadujących nawierzchni utwardzonych. Obrzeża

nawierzchni utwardzonych powinny znajdować się 5cm powyżej poziomu gleby.

Warstwa urodzajna wszędzie powinna mieć taką samą grubość. W związku z tym

przed niwelacją należy zebrać wierzchnią warstwę ziemi (10 cm grubości), która jest

już wcześniej  odchwaszczona. Po wykonaniu niwelacji  należy z powrotem rozłożyć

10cm warstwy  urodzajnej  pod  nasadzenia  oraz  4cm pod  trawniki  (brakujące  6cm

należy uzupełnić humusem. Zebranie 10cm gleby należy wykonać po całości terenu

za  wyjątkiem  obrębu  koron  istniejących  drzew.  W  obrębie  koron  należy  glebę
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odchwaścić  oraz  delikatnie  wzruszyć  jedynie  za  pomocą  narzędzi  ręcznych  –  nie

wolno tu stosować odchwaszczania chemicznego.

Natomiast   na  powierzchniach  na  których  zaprojektowano  rośliny  ozdobne  należy

usunąć 30 cm warstwy ziemi urodzajnej zamiast 10cm jak na pozostałej powierzchni.

Na tych powierzchniach całe 30 cm warstw zastępujemy mieszanką ziemi urodzajnej i

torfu kwaśnego w proporcjach wg zaleceń producenta.

Usuwamy kamienie oraz inne zanieczyszczenia.

Należy  dowieść  (uzupełnić  ewentualne  braki)  substrat  wegetacyjny  –  np.  ziemia

ogrodowa.

W  przypadku  niewielkiej  odległości  pomiędzy  projektowanymi  drzewami  i  sieciami

należy zastosować ekrany przeciwkorzenne na sieciach. 

Ponieważ na projektowanym terenie pozostaje większość istniejącej roślinności, to w

tych  miejscach  odchwaszczamy  ręcznie,  wzbogacamy  istniejącą  glebę,  dodajemy

humus, odczyn pH lekko kwaśny (pod roślinnością liściastą). 

Natomiast pod istniejącymi drzewami iglastymi odczyn pH musi być kwaśny.

Również  w  miejscach,  gdzie  zaprojektowano  roślinność  kwaśnolubną  wymieniamy

warstwę ziemi (min. 30cm) na ziemię o odczynie kwaśnym pH.

Nawożenie przed sadzeniem

Przed sadzeniem musimy przygotować glebę, wzbogacić ją w składniki pokarmowe

(np.  obornik  granulowany).  Dawka  6kg  na  100m2  –  nawóz  należy  równomiernie

rozsypać.  Rozrzucamy  i  przekopujemy.  Termin  nawożenia  –  obornik  granulowany

stosujemy przez cały sezon wegetacyjny od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Pełnię

swoich właściwości obornik granulowany zachowuje przez min. 3 lata.

Sadzenie roślin (drzew i krzewów) na gruncie rodzimym

Teren pod krzewy przygotować poprzez przekopanie rodzimej warstwy
wierzchniej na głębokość ok. 30-40 cm
- Materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiadać odpowiednie
cechy jakościowe i zdrowotne, opisane w opracowaniu.
- Sadzenie należy wykonać w jak najkrótszym czasie od terminu wykopania go w
szkółce.
W przypadku zwłoki, należy materiał zadołować na terenie inwestycji, w wyznaczo-
nym miejscu i zgodnie z obowiązującymi zasadami.

82



- Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych tj. z wyklucze-
niem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni
mroźnych.
- Najwłaściwsze terminy sadzenia to: 
- wiosna - przed rozpoczęciem wegetacji
- jesień - po zakończeniu wegetacji ( w przypadku roślin iglastych, po zdrewnieniu pę-
dów)
W przypadku zastosowania materiału w pojemnikach możliwe jest wykonywanie
sadzenia przez cały sezon. z zastrzeżeniami wymienionymi wyżej.
- W harmonogramie prac należy uwzględnić sezonowość sprzedaży materiału w
szkółkach.
- Usytuowanie roślin zamieszczono na rysunku, stanowiącym część niniejszego
opracowania.
Wymiarowanie, wykonano za pomocą siatki kwadratów o module 0,5x0,5 m.
Wyznaczenie miejsc sadzenia oraz przeniesienie w teren siatek należy wykonywać za
pomocą technik geodezyjnych lub węgielnicą i taśmą. Wartości rozstawu sadzenia ro-
ślin w niektórych przypadkach podano jako uśrednione.
Dokładne wartości lub usytuowanie roślin w zależności od efektu kompozycyjnego 
umieszczone są na rysunku wg siatki kwadratów 0,5 x 0,5 m.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w trakcie prowadzenia robót, korektę 
usytuowania roślin, po uzgodnieniu z autorami projektu.
- Doły pod drzewa i krzewy należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem.
- Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje się,
że dół powinien być ok. dwa razy większy od bryły korzeniowej. Ściany i dno
dołów powinny zostać spulchnione.
- Ziemia użyta do zaprawy dołów musi być ziemią urodzajną /ogrodniczą/,
posiadać odpowiednią ,"luźną" strukturę i musi być oczyszczona z
zanieczyszczeń. Ziemię sypiemy na dno dołu w warstwie nie mniejszej niż 10 –
15 cm . Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie wypełniamy ziemią
stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodą a następnie
wypełniamy pozostałą część dołu. Nie należy mocno ugniatać gleby wokół
rośliny.
Podczas sadzenia można zalewać wodą zamiast ubijać kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebą.
- Rośliny sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce lub nieco wyżej
gdy przewiduje się osiadanie gleby.
- Po posadzeniu rośliny uformować wokół niej niewielką misę i obficie podlać wodą
/ok. 10 – 20 l w zależności od warunków atmosferycznych i zwilgocenia gruntu/

Rośliny z pojemników możemy sadzić przez cały okres wegetacyjny.

Najpierw rozstawiamy rośliny na terenie zgodnie z projektem.

Przygotowujemy mieszankę do zaprawiania dołów:  substrat  wegetacyjny (łącznie z

nawozami, w zależności od pory sadzenia, – czas działania 5-6 miesięcy, dawka 3-

4kg/m3).
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Tuż  przed  sadzeniem  wykopujemy  doły  około  20%  większe  od  bryły  korzeniowej

rośliny.

Drzewa powinny być sadzone w dołach o średnicach odpowiednio większych od brył

korzeniowych (uwzględniając mocowania drzew).

Doły zaprawiamy odpowiednią mieszanką ziemi – rodzimej gleby i ziemi ogrodowej z

nawozem lub ziemią do iglaków (rośliny kwaśnolubne). Podczas łączenia mieszanki z

nawozem, należy do dołu dolać wody i zamieszać. 

Drzewa wymagają palikowania. Przed ustawieniem drzew należy wbić pale w grunt –

we  właściwych  miejscach,  (3szt.  na  jedną  sztukę  sadzoną)  na  głębokość  100cm,

ukośnie  (odchylenie  od  pionu ok.  100 w  kierunku  sadzonego drzewa),  tak,  aby w

rzucie tworzyły trójkąt równoboczny. Pale powinny wystawać ok. 150cm ponad poziom

gruntu.  Taśmy  mocujemy  pod  koroną  drzewa,  na  jednej  wysokości.  Posadzone

drzewa  od  razu  do  nich  mocujemy.  Pale  łączymy  między  sobą  drewnianymi

poprzeczkami.

Dalej  zarówno  w  przypadku  sadzenia  drzew  jak  i  krzewów,  roślin  okrywowych

postępujemy  tak  samo.  Delikatnie  wyjmujemy  z  pojemnika,  jeśli  roślina  jest  duża

przecinamy pojemnik i dopiero wyjmujemy. Roślinę pionowo stawiamy w dole na takim

samym poziomie,  na jakim  rosła w pojemniku. Złamane lub uszkodzone korzenie

należy uciąć. Dół wypełniamy warstwami, mieszanką ziemi z nawozem i zagęszczamy

tak by nie uszkodzić korzeni (podlewamy dużą ilością wody w celu wyeliminowania

pustych przestrzeni w glebie). Drzewa przywiązujemy do pali (każdy z pali powinien

być przywiązany do drzewa oddzielnie, pale między sobą nie mogą być powiązane,

łączymy je  za  pomocą drewnianych  poprzeczek.  Aby umożliwić  zatrzymanie  wody

wokół rośliny kształtujemy misę z ziemi o promieniu większym niż rzut korony u drzew,

natomiast u krzewów o promieniu mniejszym. Drzewa po posadzeniu należy przyciąć

–  usuwamy  max.  ok.  30%  drobnych  pędów.  Rany  zabezpieczamy  środkiem

grzybobójczym.  Powierzchnie wokół drzew i roślin parterowych ściółkujemy korą o

odpowiednim pH dobranym do wymogów poszczególnych gatunków . 

Nowo  posadzone  rośliny  iglaste  wymagają  osłonięcia  przed  zbyt  intensywnym

promieniowaniem słonecznym,  od  południowej  strony ustawiamy więc  cieniówkę  z

gęstej siatki.
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W przypadku zbliżenia sadzonego drzewa do istniejących sieci należy je przedzielić

ekranem przeciwkorzennym.

Sadzenie krzewów iglastych z bryłą ziemi i całkowitą zaprawą dołów ziemią
urodzajną.
Dla krzewów iglastych przyjęto sadzenie w doły 0,5/0,5 m
W przypadku starszego materiału roślinnego /większe rozmiary rośliny i bryły
korzeniowej/ stosować doły ok. dwa razy większe od bryły korzeniowej.
Rozstawy krzewów usytuowanych w grupach przyjęto w zależności od kategorii
wielkości oraz z uwagi na efekt kompozycyjny.
Zaprawę dołów stosować wg. w/w zasad do pełnej objętości dołu.
Powierzchnię pod krzewami pokryć warstwą 5 cm rozdrobnionej kory z drzew
iglastych, stosować po posadzeniu obfite podlewanie.
W przypadku sadzenia w okresie wiosenno - letnim wskazane jest zastosowanie
cieniowania roślin, w celu ograniczenia transpiracji.

Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną.
W przypadku starszego materiału roślinnego /większe rozmiary rośliny i bryły
korzeniowej/ stosować doły ok. dwa razy większe od bryły korzeniowej.
Rozstawy krzewów usytuowanych w grupach przyjęto w zależności od kategorii
wielkości oraz z uwagi na efekt kompozycyjny.
Zaprawę dołów stosować wg. w/w zasad do pełnej objętości dołu.
Powierzchnię pod krzewami pokryć warstwą 5 cm rozdrobnionej kory z drzew
iglastych, stosować po posadzeniu obfite podlewanie.

Sadzenie roślin okrywowych.
Rozstawy sadzenia roślin okrywowych przyjęto w zależności od umiejscowienia i
oczekiwanego, szybszego lub wolniejszego, efektu zagęszczenia. Powierzchnię pod
roślinami okrywowymi pokryć warstwą 5 cm

Zakładanie trawnika

Najlepszym terminem wysiewania jest kwiecień – maj, bądź wrzesień październik.

Teren  pod  trawnik  niwelujemy  oraz  porządkujemy,  usuwamy  resztki  budowlane,

kamienie, gruz. Usuwamy chwasty jak powyżej.

W  związku  z  niwelacją  terenu  należy  zebrać  wierzchnią  warstwę  ziemi  (10  cm

grubości), która jest już wcześniej odchwaszczona. Po wykonaniu niwelacji należy z

powrotem rozłożyć 4cm warstwy ziemi oraz 6cm należy uzupełnić humusem. Zebranie

10cm gleby należy wykonać po całości terenu za wyjątkiem obrębu koron istniejących

drzew. W obrębie koron należy glebę odchwaścić oraz delikatnie wzruszyć jedynie za

pomocą narzędzi ręcznych – nie wolno tu stosować odchwaszczania chemicznego.
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Przed siewem stosujemy 3kg/100m2 powierzchni nawozu do zasilenia trawnika.

Podczas siania pogoda powinna być ładna i bezwietrzna.

Wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemią przy użyciu grabi (1-2cm).

Wałujemy  po  siewie  wałem  lekkim,  zmniejszamy  w  ten  sposób  powierzchnię

parowania,  jak  również  zwiększamy  w  ten  sposób  podsiąkanie  wody  w  glebie.

Powierzchnia  nie  wałowana bardzo szybko przesycha,  praktycznie  uniemożliwiając

prawidłowe wschody.

Podlewamy ostrożnie, używając zraszaczy. Od tego momentu trzeba zadbać, o to by

do momentu dobrego ukorzenienia się trawy – nie przesuszyć jej.

Skład mieszanki traw oraz zalecenia związane z nawożeniem podano w pkt poniżej.

Pierwsze koszenie – gdy trawa osiągnie nie więcej niż 10 cm wysokości.

Noże w kosiarce muszą być ostre.

Stosujemy kosiarkę tak zwaną rozdrabniającą (drobniutki pokos – doskonały nawóz).

Należy regularnie nawadniać i nawozić (nawożenie 3-krotne,dawka 3 kg nawozu  na

100m2 powierzchni).   

Warstwy pod trawnik (ph 5,6-6.5)

 trawa - 1 cm
 ziemia urodzajna pod trawnik – 10 cm
 humus – grubość warstwy - 6 cm

Mieszanka  traw  jaka  zostanie  zastosowana  powinna  uwzględniać  warunki

miejskie, możliwość użytkowania (deptania) oraz rodzaj gleby, nasłonecznienie, w

miarę regularne nawożenie oraz podlewanie.

Skład mieszanki traw dobrany do warunków głębokiego cienia:

 40% śmiałek darniowy, 

 20% kostrzewa czerwona rozłogowa, 

 20% kostrzewa czerwona kępowa, 

 20% wiechlina łąkowa

Norma wysiewu – 2,5 kg/100m2.

Skład mieszanki traw dobrany na trawniki ozdobne – rekreacyjne:
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 35% życica trwała

 25% kostrzewa czerwona rozłogowa

 10% kostrzewa czerwona kępowa

 20% kostrzewa owcza

 10% wiechlina łąkowa

Norma wysiewu: 2,5 kg/100m2.

Trawnik ten powinien być koszony co 10 dni na wysokość 4-6cm. Wyżej wymieniony

skład traw cechuje duża wytrzymałość na zmienne i niekorzystne warunki siedliska.

Trawniki nawozimy nawozem zgodnie z zaleceniem producenta.

Tereny zielone w okresie wegetacji należy podlewać min. 2 x w tygodniu w godzinach

wczesnoporannych, szczególnie dużo w okresie suszy.                           
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10. DANE TECHNICZNE

Konstrukcja  nawierzchni  z  płyt  betonowych  bezfazowych,  ścieżka  rowerowa,  ciągi

piesze

 Płyta betonowa (kolor ciemnoszary i tynanowy) -  grubość warstwy - 8 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – grubość warstwy - 4 cm

 Podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (KŁSM), frakcja 0-

36 mm -  grubość warstwy - 25 cm

 Ulepszone  podłoże  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  o

Rm=2.5 MPa -  grubość warstwy - 15 cm

 Warstwa mrozoochronna z piasku – 15 cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki granitowej (wokół kaskad)

 Kostka granitowa (typu 10x10 cm, kolor szary) -  grubość warstwy - 8 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – grubość warstwy - 4 cm

 Podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (KŁSM), frakcja 0-

36 mm -  grubość warstwy - 25 cm

 Ulepszone  podłoże  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  o

Rm=2.5 MPa -  grubość warstwy - 15 cm

 Warstwa mrozoochronna z piasku – 15 cm

Podbudowa pod obrzeże betonowe 

 Obrzeże betonowe 9x16x10 cm

 podsypka cementowo-piaskowa

 Ława z betonu C12/15 

Podbudowa pod obrzeża  nasadzeń, trawników
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 Obrzeże 6x8x100cm, gwoździe met. o śred. 8 dł. 30 cm

 Ława z betonu C8/10

Górna warstwa podłoża gruntowego powinna mieć współczynnik zagęszczenia Is=1,0.

Warstwy pod trawnik (ph 5,6-6.5)

 trawa - 1 cm
 ziemia urodzajna pod trawnik – 10 cm
 humus – grubość warstwy - 6 cm

Warstwy pod projektowane rośliny ozdobne (doprowadzenie do odpowiedniego pH dla
danej rośliny)

 zastąpić warstwę 30 cm ziemi istniejącej warstwą mieszanki ziemi urodzajnej i
torfu kwaśnego
 braki uzupełnić np. ziemią ogrodową 

Pod istniejącymi  roślinami  –  w  obrębie  koron  drzew,  krzewów (doprowadzenie  do
odpowiedniego pH dla danej rośliny)

 wzruszyć delikatnie ziemię
 dosypać warstwę 2cm mieszanki ziemi urodzajnej i torfu kwaśnego

Niwelacja terenu – tam gdzie potrzeba dopasować poziom

 zebrać 10 cm warstwy ziemi istniejącej
 rozłożyć warstwę 10 cm mieszanki ziemi urodzajnej i torfu kwaśnego

Kolizje z uzbrojeniem i zabezpieczenia z tym związane.

Wszelkie prace drogowe w bezpośredniej bliskości istniejącego lub projektowanego

uzbrojenia  należy  wykonywać  pod  nadzorem  właścicieli  lub  użytkowników  tego

uzbrojenia w sposób ręczny. 
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11. PRACE WYKOŃCZENIOWE

Zieleń

Powierzchnie  trawników  w  granicach  opracowania  należy  wyplantować,

dostosować istniejące rzędne terenów zielonych do projektowanych krawężników a

następnie pokryć warstwą humusu o grubości 6cm. W trakcie układania na trawnikach

humus powinien zostać zagęszczony, a następnie spulchniony lub zagrabiony ręcznie

na  głębokość  3cm.  Humus  przewidziany  do  sadzenia  roślin  nie  może  zawierać

kamieni, gliny, korzeni, trawy. Humus powinien zapewnić normalny rozwój roślin i traw

na trawnikach.

    Nasadzenia wg projektu zieleni.

Materiały

Materiały  wchodzące  w  skład  budowanych  konstrukcji  zostaną  dostarczone

przez  wykonawcę,  ich  charakterystyka  techniczna  musi  odpowiadać  wymogom

zawartym w odpowiednich normach i przepisach i niniejszej dokumentacji technicznej.

W  przypadku  materiałów  i  produktów  podanych  przykładowo  w  niniejszym

opracowaniu  Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  zachowania  standardu  i

parametrów  zastosowanych  materiałów  na  poziome,  co  najmniej  jak  dla

przedstawionych  produktów.  Wykonawca  robót  stosować  będzie  tylko  materiały

posiadające atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiały użyte do budowy będą

posiadać atest producenta o spełnieniu wymogów odpowiednich norm państwowych

oraz  będą  posiadać  aprobatę  techniczną  IBDiM. Wykonawca  robót  przedstawi  na

każde żądanie Inwestora w/w dokumenty.

Materiały,  których  pochodzenie  nie  jest  narzucone  Wykonawcy,  zostaną

przedstawione  przez  Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia.  Zmiana

rodzaju użytego materiałów wymaga każdorazowo zgody odpowiedniego projektanta.

Wykonawca  robót  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  rzeczywistą  jakość

wszystkich dostarczonych materiałów i prawidłowe wykonanie konstrukcji.

Podlewanie zieleni
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Tereny  zielone  w  okresie  wegetacji,  a  szczególnie  w  okresie  suszy,  należy

podlewać dużą ilością wody, tak aby warstwa gleby przesiąkła na min. 15cm w

głąb w każdym przypadku, min. 2 x w tygodniu w godzinach wczesnoporannych.

Należy  dbać  o  odpowiednie  nawożenie,  podlewanie  oraz  pielęgnację  roślin

zgodnie  z  zaleceniami  producentów  oraz  sztuką  ogrodniczą  oraz  zgodnie  z

zaleceniami  Stacji  Chemiczno-Rolniczej  odnośnie  nawożenia  oraz  innymi

zaleceniami  (raz  w  roku,  na  początku  wegetacji  należy  skontrolować  próbki

gleby w Stacji).

Należy usuwać chwasty oraz samosiejki – min. raz w miesiącu w całym okresie

wegetacji.

Usuwanie śniegu zimą

Śnieg  usunięty  z  chodników,  bądź  ulicy  nie  może  być  w  żadnym  wypadku

gromadzony  na  terenach  zielonych  –  należy  go  wywozić,  aby  sól  w  nim

zgromadzona nie dostawała się na tereny zielone.

Nawożenie

Należy  bezwzględnie  zastosować  się  do  zaleceń  nawozowych  lub  innych

zaleceń, które Wykonawca realizacji otrzyma z laboratorium Stacji Chemiczno –

Rolniczej.

Karta Zabiegów Pielęgnacyjnych

Każdy zabieg pielęgnacyjny,  w tym również podlewanie całego terenu zieleni,

wykonany przez Wykonawcę powinien być potwierdzony przez Zamawiającego

na zatwierdzonej Karcie Zabiegów Pielęgnacyjnych.

Kolizje z uzbrojeniem i zabezpieczenia z tym związane.

Wszelkie  prace  drogowe  w  bezpośredniej  bliskości  istniejącego  lub

projektowanego  uzbrojenia  należy  wykonywać  pod  nadzorem  właścicieli  lub

użytkowników tego uzbrojenia w sposób ręczny. 
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12. TECHNOLOGIA KASKADY WODNEJ wg opracowania wod. – kan.
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13. MAŁA ARCHITEKTURA, DOBÓR MATERIAŁÓW NA NAWIERZCHNIE

13.1. Wykaz (zestawienie) urządzeń – szczegóły i dobór na rysunkach

 Ławki  z  oparciem  (15szt.)  oraz  ławki  bez  oparcia  (14szt.),  z  drewnianym

siedziskiem. Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących, obsadzone

w fundamentach z betonu C25/30 o wym. 25x25cm i wys. 100cm.

 Kosze na śmieci (34szt.), obsadzone w fundamentach z betonu C25/30 o wym.

25x25cm i wys. 100cm

 Kosze segregacyjne (2szt.),  obsadzone w fundamentach z betonu C25/30 o

wym. 25x25cm i wys. 100cm 

 Zdrój wody pitnej (1szt.), obsadzony w fundamentach z betonu C25/30 o wym.

25x25cm i wys. 100cm

 Stojaki  na  rowery  (21szt.),  obsadzone  w  fundamentach  z  betonu  C25/30  o

wym. 25x25cm i wys. 100cm.

 Karmniki  (5szt.),  stelaż obsadzony w fundamencie z betonu C25/30 o wym.

40x40cm i wys. 100cm.

 Poidła dla ptaków (5szt.), obsadzone w fundamencie z betonu C25/30 o wym.

50x50cm i wys. 100cm.

 Budki dla ptaków (5szt.) montaż na drzewach

 Domki dla owadów (2szt.), montaż na drzewach 

 3  kaskady  wodne  wyniesione  ponad  poziom terenu  (urządzenia  od  obsługi

kaskad wodnych), obsadzone w fundamentach z betonu wodoszczelnego XD2

C30/37 o wys. 100cm

 Stacja ładowania telefonów komórkowych (1szt.), obsadzone w fundamentach

z betonu C25/30 o wym. 100x100cm i wys. 100cm

 Tablice informacyjne (2szt.),  obsadzone w fundamentach z betonu C25/30 o

wym. 25x25cm i wys. 100cm

13.2. Dobór materiałów na nawierzchnie

 Płyta betonowa niefazowana (gr. 8 cm) –  ścieżka rowerowa, ciąg pieszy
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 Obrzeża betonowe (9x16x10 cm)

 Kostka granitowa, 10x10x8 cm wokół kaskad

 Żwir płukany, frakcja 2/8 mm, 

 Obrzeża do nasadzeń, trawników itp.

 warstwa wzmacniająca – beton wylewany

 kruszywo łamane o frakcji 2/32 mm

 Podbudowy, warstwy mrozoochronne

Kontrola oraz konserwacja wszystkich elementów małej architektury (kaskady

wodne, oświetlenie itp.) zgodne z zaleceniami producentów oraz odpowiednimi

projektami branżowymi, jak np. wod. - kan. oraz elektrycznym.

Kontrola oraz konserwacja wszystkich elementów małej architektury (kosze na

śmiecie, ławki, stojaki na rowery, itp.) zgodne z zaleceniami producentów.

UWAGA! Do całkowitych ilości  materiałów należy dodać 10%.

Okres gwarancji oraz rękojmi – 3 lata

Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do pielęgnacji całości terenu zieleni

w  okresie  rękojmi  oraz  gwarancji,  zgodnie  z  zaleceniami  nawozowymi.  Jest

zobowiązany  do  podlewania  zgodnie  z  zapisami  powyżej  oraz  zapewnienia

prawidłowego  działania  automatycznego  podlewania  zieleni  w  okresie

eksploatacji.

Również do usuwania chwastów raz na miesiąc.

Wykonawca zobowiązany jest  do,  w przypadku  uschnięcia  bądź pogorszenia

stanu zdrowotnego rośliny zastąpienia jej taką samą rośliną w wieku i wielkości

odpowiadającym aktualnie rosnącym roślinom obok.

Zasady pielęgnacji zieleni, drzew i krzewów

Wszystkie zabiegi i cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów na-

leży wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
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Należy wykonać cięcia pielęgnacyjnych (sanitarnych) w koronach drzew, prace po-

legające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych.

Wykonywane są jako zabiegi poprzedzające inne czynności pielęgnacyjne, warunkują-

ce podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa. W razie potrzeby należy wykonać cię-

cia pielęgnacyjne (korygujące), zmierzające do niwelowania wad korony, poprawia-

jące statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, (np. w koronach topól),  które

przeprowadza się w celu zlikwidowania

zagrożeń dla mieszkańców. Polegają one m.in.: na obniżeniu wysokości drzew, odcią-

żeniu konarów, korekcie statyki  poprzez odciążenie części korony,  usunięciu gałęzi

nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę. W razie potrzeby należy

wykonać  cięcia pielęgnacyjne prześwietlające  są to cięcia rozluźniające zbyt  za-

gęszczoną  koronę.  Wykonuje  się  je  w celu  lepszego  wykorzystania  przez drzewo

światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym dla poprawy warunków ży-

cia i rozwoju drzewa. Również należy wykonać cięcia techniczne w koronach drzew,

stosowane w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych i te-

lekomunikacyjnych mają na celu dostosowanie istniejącego drzewostanu do warun-

ków zabudowy,  dopuszczenie światła dziennego do mieszkań, zapewnienie bezpie-

czeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzy-

manie w należytym stanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wszelkie cięcia w koronach drzew należy prowadzić  w sposób profesjonalny,

aby nie dopuścić do zniszczenia drzew.

Drzewa iglaste można przycinać przez cały rok; drzewa liściaste również, z wyjątkiem

gatunków: brzoza, grab, klon, u których cięcia żywych części drzew należy wykonać

po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do września (posusz przez cały rok) oraz

gatunków: orzech, orzesznik, skrzydłorzech, u których cięcia wykonuje się w okresie

od 15 lipca do 15 sierpnia. Dopuszcza się zmiany pory cięć "gatunków płaczących"-

zależnie od warunków klimatycznych w danym roku. W każdym przypadku porę roz-

poczęcia cięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju liści. 

Należy jednak przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również przy wycinaniu

drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia, przestrzegać okresu ochron-

nego miejsc lęgowych ptaków chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody

w terminie od 1 marca do 31 sierpnia zakazuje się usuwania gniazd ptasich m.in. z te-
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renów zieleni, na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania powyższych zabie-

gów. Naruszenie m.in. miejsc lęgowych ptaków chronionych w ww. terminie jest wy-

kroczeniem z art. 58 ustawy o ochronie przyrody. Wykonawcy, którzy niestarannie i w

sposób niezgodny z zasadami pielęgnują zieleń oraz władający terenami, na których

te zabiegi są wykonywane, muszą liczyć się z możliwością naliczenia kary pieniężnej

(art. 47 ww. ustawy).

Pielęgnacja

Wszystkie działania pielęgnacyjno – kształtujące zieleń  dla obszaru opracowa-

nia powinna wykonywać wyspecjalizowana firma.

Zabiegi pielęgnacyjne po posadzeniu drzew i krzewów zgodnie z opisem wyżej:

· podlewanie roślin po posadzeniu;

· ściółkowanie gleby w obrębie misy warstwą 5 cm (hamuje rozwój chwastów,

pozwala na utrzymanie wilgotności oraz stymuluje rozwój korzeni);

· umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi 

· cięcia formujące koronę drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i równomiernie

rozmieszczonych gałęzi (cięcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesną wiosną: luty

– marzec; bez cięcia gałęzi mających więcej niż 5 cm średnicy, rany należy zabezpie-

czać preparatem grzybobójczym).

Zalecenia  pielęgnacyjne  wymagane od wykonawcy do 1  roku po posadzeniu

drzewa zgodnie z opisem wyżej:

· sprawdzanie wilgotności gleby i podlewanie zgodne z opisem;

· pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystości;

· uzupełnianie brakującego materiału ściółkowego;

· nawożenie 2-, 3- krotnie nawozami wieloskładnikowymi mineralnymi lub

jednokrotnie nawozem wieloskładnikowym o wydłużonym działaniu;

· poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelażu;

· cięcia sanitarne i formujące koronę oraz zabezpieczanie ran;

· działania chroniące przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.
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14. ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

W  stosunku  do  projektu  budowlanego  pierwotnego  nie  zmienia  się  lokalizacja,

przebieg ścieżki rowerowej.

Na przecięciu  ścieżki  rowerowej  z  poprzecznymi  ciągami  pieszymi  zaprojektowano

przejścia dla pieszych D-6 i P-10 oraz oznakowano ścieżkę znakami C-13 i P-23. W

miejscach,  gdzie ścieżka rowerowa nie jest  oddzielona zielenią od ciągu pieszego

należy wykonać znaki P-23. Linie P-7b należy wyróżnić innym odcieniem kostki.

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  realizacji  wszystkich  elementów  projektów

branżowych, w tym również wszystkich elementów stałej organizacji ruchu. 

Bardzo  ważna  jest  konieczność  oznakowania  przejść  pieszych  przez  ścieżkę

rowerową oraz oznakowania przejazdu ścieżki rowerowej przez ul. Tysiąclecia.
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15. INSPIRACJE

Inspiracje

 Las iglasty nad Bałtykiem (Rowy).

Łodzie na plaży w Dębkach. („Polska z nieba” Ostrowski, Gumowski)
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Niemcy,  Essen  -  ścieżka

wśród macierzanek.

Inspiracja – mały wodospad.

100



16. INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

podstawa:  art.21a  ust.4  ustawy  z  dnia  07.07.1994  r.  -  Prawo  Budowlane,  wraz  z

późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.

/D.U. nr 120 z 10.07.2003r. poz. 1126/. 

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Aleja A. Roguckiego w Płocku

2. Imię i Nazwisko, lub nazwa Inwestora i jego adres

URZĄD MIASTA PŁOCKA
STARY RYNEK 1
09-400 PŁOCK 

3. Projektant

GLORIETA

Kamila Stradomska-Tatucha

ul. Łozinowa 5a, 04-227 Warszawa

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów

ROBOTY BUDOWLANE

-WYKOPY I ROBOTY ZIEMNE

-ROBOTY FUNDAMENTOWE

-ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

NIE WYSTĘPUJĄ
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3.  Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

TRANSPORT

REALIZACJA PRAC SPRZĘTEM CIĘŻKIM

PRACE NAD UZBROJENIEM

WYKOPY

KOSZENIE TRAWY

4.  Przewidywane  zagrożenia  mogące  wystąpić  podczas  realizacji  robót,  ich

skala, rodzaj, miejsce i czas występowania

NIE WYSTĘPUJĄ

5.  Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

ZGODNIE  Z  OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI  BHP  (OGÓLNYMI)  ORAZ

SZCZEGÓŁOWYMI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ROBÓT.

6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom

wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego

zagrożenia  zdrowia,  lub  w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniające bezpieczną i

sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,

awarii i innych zagrożeń

UTWORZYĆ PUNKT OPATRUNKOWY, 

OGRODZIĆ PLAC BUDOWY,

UTWORZYĆ PLAC MAGAZYNOWY,

USYTUOWAĆ TABLICE P-POŻ,

ZACHOWAĆ STANDARDOWE ŚRODKI OCHRONY:

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ/ UBRANIA, OBUWIE, HEŁMY, OKULARY, PASY I

SZELKI BHP- W MIARĘ POTRZEB, 

OZNAKOWANIE  DRÓG  EWAKUACYJNYCH  I  KOMUNIKACYJNYCH,  P-POŻ.,

BARIERKI I POCHWYTY BHP, 

OZNAKOWANIE  I  ZABEZPIECZENIE  WYKOPÓW,  INNE  WYNIKAJĄCE  Z

OBOWIĄZKOWYCH PRZEPISÓW,

ZADASZENIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH, ITP.

projektant: 
mgr inż. arch. krajobrazu 
Kamila Stradomska-Tatucha
mgr inż. arch. Marcin Tatucha
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17. UWAGI KOŃCOWE 

18.1. Uwagi ogólnobudowlane:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

- wszystkie elementy pasować na budowie

18.2. Niniejsze opracowanie  chronione jest  ustawą o Prawie  Autorskim i  prawach

pośrednich. 

18.3.  Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

18.4. Wszystkie  urządzenia  przeciwpożarowe  oraz  elementy  budowlane  mające

związek  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  pożarowego  muszą  posiadać

odpowiednie  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności  z  dokumentami

odniesienia  potwierdzające  ich  właściwości  pożarowe  i  pozwalające  na

stosowanie w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej.

18.5. Zastosowane  materiały  budowlane  i  urządzenia  winny  spełniać  wymogi

określone art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z późniejszymi

zmianami). 

Zaproponowane  rozwiązania  materiałowe,  wpływające  na  estetykę   oraz

funkcjonowanie  obiektów  budowlanych,  mogą  ulec  zmianie  wyłącznie  za

aprobatą projektantów.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu zieleni powinny uwzględniać

wszystkie  dane  zawarte  w powyższym projekcie,  w projekcie  wod.  -  kan.,  w

projekcie  instalacji  elektrycznej,  w  projekcie  architektonicznym,  w  projekcie

stałej organizacji ruchu oraz powinny być zgodne z zaleceniami producentów

wszystkich  tu  zastosowanych  materiałów,  jak  również  Wykonawcy  robót

powinni zrealizować projekt posługując się sztuką budowlaną oraz ogrodniczą

na najwyższym poziomie. Wykonawca robót ma obowiązek prowadzić roboty w

ten  sposób  aby  nie  zniszczyć  nie  tylko  roślin,   ale  i  wszystkich  elementów

infrastruktury.

Jeśli  istniejące  w  terenie  elementy  małej  architektury  będą  kolidować  z

projektowanym  zagospodarowaniem  Wykonawca  robót  (w  ramach  realizacji)
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jest  zobowiązany  do  zaproponowania  nowej  lokalizacji,  którą  uzgodni  z

Inwestorem oraz Projektantem, jak również dokona zgłoszenia nowej lokalizacji

zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Jeśli  istniejąca  roślinność  będzie  kolidowała  z  projektowanym

zagospodarowaniem Wykonawca robót (w ramach realizacji) jest zobowiązany

do  uzgodnienia  nowego  rozwiązania  z  Inwestorem  oraz  Projektantem  oraz

uzgodni  to  rozwiązanie  z  odpowiednimi  Instytucjami  zgodnie  z  Ustawą  o

ochronie przyrody oraz obowiązującymi przepisami.

W  miejscach,  gdzie  infrastruktura  techniczna  istniejąca  lub  projektowana

przechodzi  przez  korzenie  drzew,  krzewów  Wykonawca  robót  (w  ramach

realizacji)  zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac ręcznie (jeśli  nie

naruszą zdrowotności roślin, nie niszcząc korzeni) lub uzyska zgodę na wycinkę

lub przesadzenie roślin zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody.

Wykonawca  robót  wcześniej  uzgodni  wybrane  rozwiązanie  z  Inwestorem  i

Projektantem.

Na  etapie  realizacyjnym  inwestycji  dopuszcza  się  zastosowanie  przez

Wykonawcę robót  innych materiałów i  urządzeń (pod warunkiem zachowania

parametrów  technicznych  oraz  takich  samych  kolorów  lub  walorów

estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

projektant: 
mgr inż. arch. krajobrazu 
Kamila Stradomska-Tatucha
mgr inż. arch. Marcin Tatucha

104



III. CZ. GRAFICZNA

Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z-02 NAWIERZCHNIE - GEOMETRIA

Z-03 NAWIERZCHNIE – UKŁAD WYSOKOŚCIOWY

Z-04 ZIELEŃ – UKŁAD SADZENIA ROŚLIN (SIATKA 2X2M)

Z-05 KASKADA WODNA – RZUT POMIESZ. TECH., PRZEKRÓJ C-C

Z-06 NAWIERZCHNIE - PRZEKRÓJ A-A, B-B

Z-07 KASKADY WODNE

Z-08 ZDRÓJ WODY PITNEJ, KOSZ NA ŚMIECI

Z-09 ŁAWKA Z OPARCIEM, ŁAWKA BEZ OPARCIA

Z-10 POIDŁO DLA PTAKÓW, NAWIERZCHNIE

Z-11 KOSZ DO SEGREGACJI, KARMNIK DLA PTAKÓW

Z-12 BUDKA DLA PTAKÓW, DOMEK DLA OWADÓW

Z-13 STOJAK NA ROWERY, TABLICA INFORMACYJNA

Z-14 STACJA ŁADOWANIA TEL. KOMÓRKOWYCH

Z-15 POM. TECH. – KONSTRUKCJA STROPU NAD POM.

Z-16 POM. TECH. – KONSTRUKCJA PODŁOGI I ŚCIAN

Z-17 POM. TECH. – KONSTRUKCJA, PRZEKRÓJ C-C

Z-18 POM. TECH. – KONSTRUKCJA, PRZEKRÓJ A-A, B-B

Z-19 POM. TECH. – KONSTRUKCJA, WYKAZ STALI

Z-20 POM. TECH. – KASKADA – RZUT POZ., WIDOK Z GÓRY

Z-21 POM. TECH. – KASKADA – KONSTR. , PRZEKRÓJ A-A, B-B

Z-   POM. TECH. – KASKADA – KONSTR. , WYKAZ STALI
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