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Włocławek, dnia 20.12.2013 

Ewa Szulc 

ul. Wspólna 3 

87-800 Włocławek 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zmian.) oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: 

 

„Budowa ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”, 

 

zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu: 

 

działki nr: 2032/2, 2032/5, 2032/6, 2032/8, 2032/10, 2032/11, 2033/1, 2033/2, 2033/3, 2144, 

2161/31, 2161/32, 2164/3, 2164/13, 2166, 2167/3, 2167/4, 2167/5, 2167/11, 2168, 2170, 2182, 

2183, 2184, 2192/2, 2199/1, 2200/1, 2203, 2204, 2206, 2207, 2311/1, 2312, 2314, 2315, 2316, 

2318/1, 2318/2, 2319/1, 2320, 2324/3, 2324/9, 2373, 2374/1, 2374/5, 2374/7, 2374/9, 2374/12, 

2517/2, 2567/4, 2575/14, 2575/15, 2653/1, 2653/10, 2655/8, 2658/2, 2659/2, 2660/2, 2660/4, 

2661/2, 2661/4, 2661/9, 2662/2, 2663/2, 2664/3, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/3, 3686/1. 

(obręb 1 Podolszyce – Borowiczki) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

branżowej.  Został skoordynowany pod względem międzybranżowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
      Podpis projektanta 

 

User
Stempel
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2. Opis techniczny 

Do projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa ulicy 

Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą” zlokalizowanego w Płocku, na działkach 

ewidencyjnej gruntu: działki nr: 2032/2, 2032/5, 2032/6, 2032/8, 2032/10, 2032/11, 2033/1, 

2033/2, 2033/3, 2144, 2161/31, 2161/32, 2164/3, 2164/13, 2166, 2167/3, 2167/4, 2167/5, 

2167/11, 2168, 2170, 2182, 2183, 2184, 2192/2, 2199/1, 2200/1, 2203, 2204, 2206, 2207, 

2311/1, 2312, 2314, 2315, 2316, 2318/1, 2318/2, 2319/1, 2320, 2324/3, 2324/9, 2373, 2374/1, 

2374/5, 2374/7, 2374/9, 2374/12, 2517/2, 2567/4, 2575/14, 2575/15, 2653/1, 2653/10, 2655/8, 

2658/2, 2659/2, 2660/2, 2660/4, 2661/2, 2661/4, 2661/9, 2662/2, 2663/2, 2664/3, 2667/1, 

2667/2, 2668/1, 2668/3, 3686/1 – (obręb 1 Podolszyce – Borowiczki). 

 

2.1. Podstawa opracowania. 

  Niniejszy projekt budowlany został sporządzony w oparciu o: 

 Umowa nr 164 WIR-I/Z/1889/13 zawarta w Płocku dnia 03.07.2013r. z Gminą     

 Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1; 

 Wytyczne Inwestora; 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa przeznaczona dla celów projektowych; 

 Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem i własne prace terenowe;  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007  

 roku Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku             

            Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich       

            usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430); 

 Zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie  

 wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy,  

 przebudowy i remontów dróg. 

 

2.2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej –                      

projektu budowlanego  branży zieleń, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa ulicy 

Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach 

ewidencyjnych gruntu: działki nr: 2032/2, 2032/5, 2032/6, 2032/8, 2032/10, 2032/11, 2033/1, 

2033/2, 2033/3, 2144, 2161/31, 2161/32, 2164/3, 2164/13, 2166, 2167/3, 2167/4, 2167/5, 
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2167/11, 2168, 2170, 2182, 2183, 2184, 2192/2, 2199/1, 2200/1, 2203, 2204, 2206, 2207, 

2311/1, 2312, 2314, 2315, 2316, 2318/1, 2318/2, 2319/1, 2320, 2324/3, 2324/9, 2373, 2374/1, 

2374/5, 2374/7, 2374/9, 2374/12, 2517/2, 2567/4, 2575/14, 2575/15, 2653/1, 2653/10, 2655/8, 

2658/2, 2659/2, 2660/2, 2660/4, 2661/2, 2661/4, 2661/9, 2662/2, 2663/2, 2664/3, 2667/1, 

2667/2, 2668/1, 2668/3, 3686/1 – (obręb 1 Podolszyce – Borowiczki). 

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego w zakresie 

zagospodarowania zielenią polegać będą na: 

 wycince istniejących drzew, krzewów i podrostu samosiewu kolidujących z 

projektowaną inwestycją oraz będących w złym stanie zdrowotnym 

 nasadzeniach zastępczych rekompensujących wymienioną wycinkę, dostosowanych 

do nowego zagospodarowania terenu, podnoszących walory estetyczne ulicy. 

 

2.3. Opis stanu istniejącego. 

Ulica Borowicka (od skrzyżowania z ulicą Harcerską do skrzyżowania z ulicami: Parcele, 

Liściastą, Wierzbową) zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Płock – woj.: 

mazowieckie, powiat: M. Płock, gmina: M. Płock. Droga ta położona jest na osiedlu 

„Borowiczki”. 

Układ zieleni ulicy Borowickiej jest zróżnicowany pod względem gatunkowym drzew 

jak i stanu zdrowotnego poszczególnych drzew. W wybranych fragmentach zachowane są 

śladowe cechy dawnego układu komponowanego obejmującego aleję lipową w sąsiedztwie ulic 

Harcerskiej i Miedzianej oraz nasadzenia jesionów na odcinku pomiędzy ulicami Zakole, 

Liściastą i Wierzbową. Nasadzenia te są jednak szczątkowe, uzupełniane w międzyczasie innymi 

gatunkami (np. robinią akacjową). Większość drzew jest zdeformowana nieprawidłowo 

wykonywanymi w przeszłości cięciami korygującymi, posiada obszerne ubytki mechaniczne na 

pniach, niektóre egzemplarze są w stanie zaawansowanego posuszu i zamierania. Zlokalizowane 

wzdłuż niektórych ogrodzeń dawne żywopłoty, w wyniku braku stałej pielęgnacji, są 

poprzerastane zróżnicowanym gatunkowo samosiewem drzew i krzewów. Ogólnie stan zieleni 

ulicznej należy ocenić jako nieprawidłowy, pozbawiony walorów plastycznych warunkujących 

ład przestrzenny ulicy. 

 

2.4. Uzasadnienie zadania i zakres opracowania 

Projektowana przebudowa szaty roślinnej ulicy Borowickiej w Płocku, będzie 

kształtować estetykę przestrzeni ulicznej, a także niwelować uciążliwości wynikające z ruchu 

ulicznego, przede wszystkim w zakresie poprawy lokalnego mikroklimatu.  

Zakres opracowania obejmuje: 
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 inwentaryzację szaty roślinnej, 

 projekt gospodarki szatą roślinną, 

 projekt szaty roślinnej. 

 

 

2.5. Inwentaryzacja szaty roślinnej 

2.5.1. Stan istniejący szaty roślinnej 

 

Istniejącą szatę roślinną tworzą: 

 pojedynczo rozlokowane drzewa iglaste i liściaste,  

 niewielkie grupy krzewów  

 grupy podrostu samosiewu 

 

Inwentaryzację przeprowadzono w listopadzie 2013 r. w stanie bezlistnym drzew.  

Na terenie opracowania zinwentaryzowano 23 gatunki, w tym: 

drzewa iglaste: 

1. Picea abies – świerk pospolity 

2. Picea pungens – świerk kłujący 

3. Thuja occidentallis – żywotnik zachodni 

drzewa liściaste  

4. Acer negundo – klon jesionoistny 

5. Acer platanoides – klon pospolity 

6. Aesculus hippocastanum – kasztanowiec biały 

7. Fraxinus excelsior – jesion wyniosły 

8. Malus sp. – jabłoń 

9. Populus xeuramericana ‘Robusta’ – topola niekłańska 

10.  Robinia pseudoacacia – robinia akacjowa 

11. Tilia cordata – lipa drobnolistna 

12. Ulmus minor – wiąz polny 

krzewy liściaste: 

13. Caragana arborescens – karagana syberyjska 

14. Cornus alba – dereń biały 

15. Corylus avellana – leszczyna pospolita 
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16. Ligustrum vulgare – liguster pospolity 

17. Prunus cerasifera var. divaricata – śliwa ałycza 

18. Prunus sp. – śliwa 

19. Prunus spinosa – śliwa tarnina 

20. Sambucus nigra – bez czarny 

21. Salix babylonica ‘Tortuosa’ – wierzba babilońska odm. pogięta 

22. Symphoricarpos albus – śnieguliczka biała 

23. Syringa vulgaris – lilak pospolity 

 

2.5.2. Metoda sporządzenia inwentaryzacji 

Inwentaryzację wykonano metodą szczegółową z uzupełnieniem podkładu mapowego o 

orientacyjne rozlokowanie nie uwzględnionych w nim drzew i krzewów .  

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono na rysunku nr 1 (A i B)  oraz w tabeli z uwzględnieniem: 

 
 liczby porządkowej odpowiadającej numeracji na rysunku nr 1 w skali 1:500 

 łacińskiej nazwy gatunkowej 

 polskiej nazwy gatunkowej 

 średnicy pnia podawanej w (cm) 

 średnicy korony podawanej w (m) 

 szacunkowej wysokości podawanej w (m) 

 uwag obejmujących ocenę stanu zdrowotnego, wskazania kolizji, zagrożeń itp. 

W inwentaryzacji uwzględniono grupy krzewów i podrostu samosiewu. 

 

2.5.3. Ocena stanu zdrowotnego szaty roślinnej 

 
Inwentaryzacja obejmuje 59 pozycji. Stan zdrowotny drzewostanu jest niejednolity, u części drzew zły 

lub w znacznym stopniu pogorszony. Wykonanie prac terenowych w okresie bezlistnym nie pozwoliło na 

pełne odnotowanie ewentualnych symptomów chorobowych lub nieprawidłowości rozwoju.  

W obrębie istniejących drzew i krzewów stwierdzono:  

 
 nieprawidłowy pokrój – pochylenia, zredukowane korony  

 zróżnicowany stopień posuszu koron  

 zamieranie lub obumarcie 

 zdeformowany pokrój 

 obłamania gałęzi 

 ubytki kory na pniu 

 dziuple i wypróchnienia  
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 ślady żerowania larw owadów w obrębie ubytków mechanicznych 

 porażenia opieńką miodową u podstawy pnia 

Prawie wszystkie krzewy na terenie opracowania są w pogorszonym lub złym stanie zdrowotnym. 

Objawia się to zdeformowanym pokrojem i występowaniem w grupach krzewów podrostu samosiewu.  

 

2.6. Projekt gospodarki szatą roślinną 

2.6.1. Usuwanie drzew i krzewów 

Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa ulicy Borowickiej wraz z 

brakującą infrastrukturą” uwzględniający  obowiązujące standardy, wiąże się ze zmianą 

dotychczasowych parametrów, rozwiązań przestrzennych i wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną. Powoduje to, iż dawne nasadzenia drzew w pasie chodnika lub w pasie zieleni 

bezpośrednio przy jezdni, kolidują z projektowanymi rozwiązaniami. Mając na uwadze, iż stan 

zdrowotny większości drzew i krzewów jest zły lub pogorszony, przyjęto jako nadrzędne, 

rozwiązania techniczne w projekcie budowlanym i dostosowanie do nich nowych nasadzeń, w 

zamian za usunięcie istniejących.  

W miejscach kolizyjnych (sąsiedztwo zabudowy, linie napowietrzne) duże drzewa należy wycinać z 

zastosowaniem podnośnika lub metodą alpinistyczną. Usuwanie drzew i krzewów powinno być 

wykonane z równoczesnym usunięciem karpin korzeniowych (karczowanie lub frezowanie) Głębokość 

karczowania lub frezowania powinna być dostosowana do kolejnych robót w danym miejscu. Szczególną 

ostrożność należy zapewnić w miejscach kolidujących z podziemną infrastrukturą techniczną – 

preferowane ręczne wykonanie prac. 

Łącznie do usunięcia zakwalifikowano 140 pni drzew o różnych parametrach (znaczna ich część to 

wielopniowe samosiewy o niewielkich parametrach)  oraz 110 m2 krzewów.   

 

Inwentaryzację szaty roślinnej przedstawiono na rysunku nr 1 (A i B) wraz z Projektem gospodarki szatą 

roślinną  oraz w załączonym wykazie tabelarycznym. Numery w wykazie odpowiadają numeracji na 

rysunku. Ostatnia kolumna w tabeli wskazuje drzewa i krzewy do usunięcia.  
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2.6.2. Wykaz inwentaryzacyjny z zakresem usunięcia drzew i krzewów 
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Nr inw. Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa 

Średnica 

pnia  

(cm) 

Średnica 

korony 

(m) 

Wysokość 

(m) 
Ocena stanu fitosanitarnego, uwagi, kolizje 

Wskazane 

usunięcie 

(u) 

1 Tilia cordata lipa drobnolistna 42 6.0 12.0 

korona zredukowana, utworzona z odrostów 

pniowych, rośnie "w świetle" bramy wjazdowej na 

przyległą posesję 

 2 Tilia cordata lipa drobnolistna ~ 2.0 1.3 odrosty pniowe u 

3 Tilia cordata lipa drobnolistna 57 4.0 10.0 

ubytek kory od podstawy pnia do czubka korony, 

odsłonięty próchniejący rdzeń, ślady żerowania 
larw owadów, korona zredukowana, zasychająca, 

drzewo zamierające 
u 

4 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 23 4.0 10.0 odrosty korzeniowe u 

5 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 27 5.0 10.0 odrosty korzeniowe u 

6 
Acer platanoides, Sambucus 
nigra, Symphoricarpos albus 

klon pospolity, bez czarny, 
śnieguliczka biała 

10+7+6+5+8+
5 

do 2.0 do 6.0 podrost samosiewu 

u 

7 
Robinia pseudoacacia, Acer 

platanoides, Ulmus minor 

robinia akacjowa, klon 

pospolity, wiąz polny 

8+10+10+12+

12+7+12+6+7

+6+6+7+4+5
+6+6+9+6 

do 3.0 do 7.0 podrost samosiewu 

u 

8 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 32 6.0 12.0 

korona koliduje z napowietrzną linią 

energetyczną, pień wrośnięty w ogrodzenie, 

drzewo zdeformowane 

u 

9 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 36 6.0 9.0 
ubytek kory na pniu 70 x 20cm, odsłonięty 

próchniejący rdzeń, ślady żerowania larw owadów u 

10 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 55 8.0 10.0 

odrosty pniowe, ubytek kory od podstawy pnia do 

wysokości 35cm szerokosci do 25cm, odsłonięty 

próchniejący rdzeń, ślady żerowania owadów, 
pojedyncze suche konary 

u 
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11 

Caragana arborescens, Fraxinus 

excelsior, Malus sp., Ligustrum 

vulgare 

karagana syberyjska, jesion 

wyniosły, jabłoń, liguster 

pospolity 

3 do 10 do 2.0 do 2.0 żywopłot z samosiewami jesiona, jabłoni (16szt.) 

u 

12 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 46 5.0 10.0 ubytki mechaniczne na pniu o średnicy do 15cm u 

13 Prunus sp. śliwa 
10+12+7+7+3

+5+10+7+7+9 
4.0 5.0  w dobrym stanie zdrowotnym 

u 

14 Picea abies świerk pospolity 8 2.0 3.0  w dobrym stanie zdrowotnym u 

15 Picea abies świerk pospolity 6 3.0 2.0  w dobrym stanie zdrowotnym u 

16 
Cornus alba, Syringa vulgaris, 
Fraxinus excelsior, Acer 

platanoides 

dereń biały, lilak pospolity, 
jesion wyniosły, klon 

pospolity 

7+7+7+4+5+1

0+7+6+6 
do 1.5 do 2.0 grupa 

u 

17 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 14 4.0 7.0  w dobrym stanie zdrowotnym u 

18 Prunus sp. śliwa 12+15 3.0 3.5  w dobrym stanie zdrowotnym u 

19 
Populus xeuramericana 

'Robusta' 
topola niekłańska 25+30+34+36 7.0 15.0 korona koliduje z napowietrzną linią energetyczną 

u 

20 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 47 5.0 12.0 drzewo zdeformowane, ubytek kory 30x20cm u 

21 Picea pungens świerk kłujący po 3 po 1.0 po 1.5 2 młode drzewka 

 

22 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 60 7.0 12.0 

ubytek kory na pniu od podstawy pnia do 

wysokości ok.  150cm szerokości do 30cm, 

drzewo w złym stanie zdrowotnym 
u 

23 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 65 8.0 16.0 odrosty pniowe, posusz korony 10% u 

24 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 70 6.0 16.0 

korona zredukowana, posusz korony 50%, lekko 

pochylona w stronę drogi, drzewo w złym stanie 

zdrowotnym 
u 

25 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 45 7.0 16.0 drzewo w dobrym stanie zdrowotnym u 

26 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 64 6.0 15.0 pęknięcia kory na pniu u 
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27 

Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 78 5.0 16.0 

połowa pnia wyłamana, zachowany jeden 

przewodnik, pień wypróchniały, ślady żerowania 
larw owadów, drzewo zamierające, zdeformowane  

u 

27A 
Caragana arborescens, Robinia 

pseudoacacia, Prunus sp. 

karagana syberyjska, robinia 

akacjowa, śliwa 
~ 5.0 2.5 podrost samosiewu 5 m2 

u 

28 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 24 4.0 8.0  w dobrym stanie zdrowotnym u 

29 
Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 52 7.0 16.0 

obłamane konary, ślady po obciętych konarach 

próchniejące, drzewo w złym stanie zdrowotnym u 

30 
Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 60 6.0 15.0 

korona zredukowana, obcięty jeden z 

przewodników u 

31 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 37 8.0 15.0 posusz korony 15% u 

32 
Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 64 7.0 10.0 

jeden z przewodników obcięty, pozbawiony kory, 

drzewo zdeformowane u 

33 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 24 4.0 7.0 odrosty pniowe u 

34 

Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 58 6.0 12.0 

pień wygięty, ślad po usuniętym drugim 

przewodniku, ubytek kory od podstawy pnia do 

wysokości ok. 170cm, szerokości do 50cm, 

drzewo w złym stanie zdrowotnym  

 35 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 50 7.0 15.0 posusz korony 10% u 

36 

Acer negundo klon jesionolistny 34+38+48 10.0 12.0 

odspojenia kory na pniach,  zły stan zdrowotny, 

bryła korzeniowa o średnicy ok. 4.0m wypiętrzona 
o ok. 1m w stosunku do otoczenia, liczne odrosty 

korzeniowe 

u 

37 

Fraxinus excelsior jesion wyniosły 53 7.0 12.0 

pień pęknięty z wyłamanym jednym z 
przewodników o średnicy 35cm, obszerna dziupla 

z wypróchnieniem, drzewo w złum stanie 

zdrowotnym, zdeformowane 

u 
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38 
Fraxinus excelsior jesion wyniosły 56 8.0 16.0 

posusz korony 10%, obok grupa ałyczy i bzu 

czarnego o średnicy 3m u 

39 

Prunus cerasifera var. 

divaricata 
śliwa ałycza 12 3.0 3.5  w dobrym stanie zdrowotnym 

u 

40 

Prunus cerasifera var. 

divaricata 
śliwa ałycza 34 6.0 6.0 w dobrym stanie zdrowotnym 

u 

41 

Prunus cerasifera var. 

divaricata 
śliwa ałycza 26 5.0 5.0  w dobrym stanie zdrowotnym 

u 

42 

Prunus cerasifera var. 

divaricata 
śliwa ałycza 25+10+10 5.0 5.0  w dobrym stanie zdrowotnym 

u 

43 

Prunus cerasifera var. 

divaricata 
śliwa ałycza 10 3.0 4.0  w dobrym stanie zdrowotnym 

u 

44 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 64 10.0 16.0 u podstawy pnia opieńka miodowa  u 

45 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 35 7.0 15.0 korona zredukowana u 

46 Prunus spinosa śliwa tarnina ~ 3.0 2.5  w dobrym stanie zdrowotnym u 

47 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 27 6.0 15.0 korona zredukowana, odrosty korzeniowe u 

48 
Fraxinus excelsior jesion wyniosły 62 8.0 16.0 

ubytek kory na pniu 70x10cm, próchniejący, ślady 

żerowania larw owadów, gniazdo ptasie u 

49 

Acer platanoides klon pospolity 40 8.0 12.0 

obcięty przewodnik, próchniejący, zasychający, 

pęknięcie kory na pniu od podstawy do wysokości 

ok. 170cm z odsłoniętym próchniejącym rdzeniem 
u 

50 
Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 15+15 4.0 8.0 

pochylona w stronę sąsiedniego ogrodu, odrosty 
pniowe i korzeniowe u 

51 Corylus avellana leszczyna pospolita ~ po 1.5 po 2.0 krzewy - 3 szt. u 

52 Picea pungens świerk kłujący po 5 po 1.5 po 2.0 2 szt. u 

53 
Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały 46 8.0 15.0 

ślad po obciętym jednym przewodniku 

próchniejący u 

54 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 32 5.0 12.0 korona zredukowana, odrosty pniowe u 

55 Thuja occidentalis żywotnik zachodni ~ po 1.0 po 2.5 3 szt. 
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56 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 17 2.5 7.0  w dobrym stanie zdrowotnym u 

57 

Populus xeuramericana 

'Robusta' 
topola niekłańska 40 8.0 17.0 korona zredukowana, posusz 20% 

u 

58 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 38 7.0 15.0 posusz korony 15% u 

59 Salix babylonica 'Tortuosa' 

wierzba babilońska odm. 

Pogięta ~ 1.0 do 2.0 do 2.5 rzędowe nasadzenie 26 szt.- ok. 80 m2 u 
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2.7. Projekt szaty roślinnej 

2.7.1. Założenia projektowe 

Prace związane z nasadzeniami należy przeprowadzić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych (opracowanych w oddzielnej dokumentacji projektowej) oraz po zakończeniu 

robót określonych w Projekcie gospodarki szatą roślinną. Warunkiem zapewniającym wysoki 

poziom estetyczny zrealizowanej szaty roślinnej jest zastosowanie wyselekcjonowanego 

materiału roślinnego, pozyskanego z renomowanych szkółek. W harmonogramie prac należy 

uwzględnić sezonowość prac ogrodniczych. 

W projekcie szaty roślinnej przyjęto: 

 nasadzenia drzew w miejscach nie kolidujących z infrastrukturą techniczną i układem 

drogowym, 

 zastosowanie gatunków drzew odpornych na warunki uliczne, o zwartych koronach 

odpornych na rozłamywanie, 

 zastosowanie grupowych nasadzeń krzewów odpornych na warunki uliczne, 

 umiejscowienie krzewów w odległości nie mniejszej niż 1.0 m od krawędzi jezdni, dla 

zabezpieczenia przed zniszczeniami powodowanymi zimowym utrzymaniem dróg 

(zgarnianym na boki śniegiem z solą), 

 ujednolicenie charakteru ulicy poprzez niewielkie zróżnicowanie gatunkowe roślin, 

 estetyzację ulicy poprzez wprowadzenie akcentów kolorystycznych (krzewów 

kwitnących i o barwnych liściach). 

2.7.2. Sadzenie drzew i krzewów 

 W projekcie przyjęto zastosowanie drzew w pojemnikach lub balotowanych oraz 

krzewów produkowanych w pojemnikach. Jest to materiał lepszej jakości, bez uszkodzeń 

mechanicznych powodowanych przesadzaniem, lepiej adaptujący się w nowych 

warunkach. Jednocześnie daje możliwość ograniczenia sezonowości sadzenia. Wskazany 

jest zakup materiału przynajmniej kilkuletniego, o większych parametrach, dla uzyskania 

szybszego efektu przestrzennego – wymagane minimalne parametry podano poniższej 

tabeli i w przedmiarze robót. 

 Warunkiem prawidłowości wykonania prac jest zakup materiału roślinnego o 

ujednoliconych parametrach dla poszczególnych gatunków. 
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 Drzewa sadzić w doły o średnicy 0.7m i głębokości 0.7m. Doły wymagają pełnej 

zaprawy ziemią urodzajną. Dla drzew liściastych przewidziano palikowanie - 3 paliki 

połączone łatami drewnianymi na sztywno 

 Krzewy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0.5 m. Doły wymagają pełnej zaprawy 

ziemią urodzajną.  

 W obszarze pod krzewami przewidziano ściółkowanie warstwą 5cm rozdrobnionej kory 

sosnowej. Pozwala to na utrzymanie stałych warunków wilgotnościowych podłoża, jak 

również zapobiega rozwojowi chwastów. 

 Rozmieszczenie poszczególnych gatunków oraz rozstaw sadzenia przedstawiono na 

rysunku nr 2 (A i B), w układzie: nr wg wykazu w tabeli/ilość sztuk/rozstaw sadzenia.  

2.7.3. Wykaz materiału roślinnego 

 

Lp. łacińska nazwa gatunkowa polska nazwa gatunkowa ilość szt. 

Drzewa liściaste 

1 Tilia cordata ‘Greenspeare’ lub 

‘Rancho’ 

lipa drobnolistna odm. 

Greenspeare lub ‘Rancho’ 
31 

razem: 31 

Krzewy liściaste 

2 Physocarpus opulifolius 

‘Luteus’ 

pęcherz nica kalinolistna odm. 

żółtolistna 

337 

3 Spirea japonica ‘Goldmund’ 

lub ‘Goldflame’ 

tawuła japońska odm. 

‘Goldmund’ lub ‘Goldflame’ 

100 

4 Spiraea vanhouttei tawuła van Houtte’a 765 

razem: 1202 

 

Powierzchnia kory pod krzewami – 1636 m2. 

 

2.7.4. Podstawowe warunki pielęgnacji 

1. Przez pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu stosować nawadnianie drzew i krzewów 

minimum 3x w tygodniu;  

2. Następnie w okresie pierwszego sezonu wegetacji stosować nawadnianie 1x w tygodniu; 

3. Nawożenie powierzchniowe drzew i krzewów stosować na wiosnę przede wszystkim 

przez trzy lata po posadzeniu, wg formuły N:P:K = 1:1.5:1(1.5) w dawce 20g/m2 z 

równoczesnym obfitym podlewaniem. Należy stosować nawozy wolno działające np. 

„Sierraform 16+10+15”. Nie należy nawozić drzew i krzewów po 1 lipca; 

4. Krzewy formowane (grupowe nasadzenia cisa i żywopłoty z porzeczki) należy przycinać  
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5. Krzewy sadzone w grupach wymagają formowania korygującego zapewniającego 

estetyczny i ujednolicony w grupach pokrój – cięcia najlepiej wykonywać w lutym i w 

lipcu; 

6. Trawniki w okresie upałów wymagają podlewania dwukrotnego w ciągu doby – rano i 

wieczorem; 

7. Trawniki nawozić nawozami do trawy; 

8. Trawniki najlepiej kosić 1 raz w tygodniu; 

 

Umowa z wykonawcą szaty roślinnej powinna uwzględnić przynajmniej dwuletni płatny 

okres gwarancyjny. 

 

: 
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