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I. Projekt zagospodarowania zielenią i małą architekturą skweru 

 

1. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania zielenią skweru u zbiegu ul. 

Lubeckiego i ul. Rycerskiej w Poznaniu.  

 

2. Cel opracowania: 
 

Celem opracowania jest wdrożenie projektu zagospodarowania zielenią skweru  

u zbiegu ul. Lubeckiego/Rycerskiej zgodnie z: 

- wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich w zakresie projektowania zieleni przyulicznej pod kątem 

uwarunkowań pasa drogowego oraz doboru gatunkowego. 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane we współpracy z Radą Osiedla Stary Grunwald.  

 

3. Zakres opracowania: 

 
Zakres opracowania obejmuje część rysunkową (projekt zagospodarowania zielenią) oraz 

opisową (w zakresie wymagań jakościowych materiału roślinnego, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, przedmiaru).  

 

4. Opis obszaru opracowania:  

 
Obszar opracowania obejmuje pas drogowy ul. Rycerskiej/Lubeckiego w obrębie Osiedla 

Stary Grunwald. Skwer znajduje się w obszarze zabudowy willowej, o znaczącej 

powierzchniowo ilości terenów zieleni w pasie drogowym, które w przyszłości będą podlegać 

rewaloryzacji (zamianie trawników na krzewy, byliny i trawy ozdobne; dokonaniu nowych 

obsadzeń drzewami).  

 

    

5. Założenia projektowe: 

 
Projekt zagospodarowania i odtworzenia zieleni zakłada: 

- prace przygotowawcze, 

- wykonanie prac agrotechnicznych przed przystąpieniem do zakładania zieleni (wymiana 

zdegradowanego podłoża na ziemię urodzajną), 

- korytowanie terenu pod nawierzchnię gruntową, z kruszywa, przepuszczalną dla wody  

i powietrza, 

- wykonanie zaprawy ziemią urodzajną w terenach nowo projektowanej zieleni, 

- wykonanie nawierzchni mineralnej,  

- sadzenie krzewów i bylin, 

- mulczowanie terenów z zielenią niską, 

- wygrodzenie terenów zieleni drewnianymi palikami. 

 

 

 

 

 



6. Wykaz rysunków projektowych: 

 
Projekt zagospodarowania zielenią skweru u zbiegu ul. Lubeckiego/Rycerskiej. 

 

7. Harmonogram prac:  

 
W ramach zagospodarowania zielenią ul. Zwierzynieckiej, należy wykonać następujące prace: 

 

- usunięcie zdegradowanego podłoża wraz z darnią na głębokość 35 cm dla krzewów i 30 cm 

dla bylin. Prace należy przeprowadzić w taki sposób a by nie doprowadzić do zniszczenia 

istniejących trawników. W przypadku naruszenia, konieczne będzie dokonanie odtworzenia na 

koszt Wykonawcy (dosiewki trawy, wyrównanie terenu, przegrabienie, dowiezienie ziemi  

w zależności od stopnia zniszczeń), 

 

- wykonanie ścieżki pieszej, tłuczniowej parametry nie gorsze niż nawierzchnia typu 

HanseGrand, na powierzchni 22 m2  (z uwzględnieniem spadków poprzecznych), analogicznie 

jak na skwerach przy ul. Kasprzaka/Palacza, Gorczyczewskiego i in. Projektowaną 

nawierzchnię należy odwodnić powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie ich przekroju 

podłużnego i poprzecznego, który spowoduje ich odprowadzenie w kierunku terenów zieleni. 

 

 

  
 Nawierzchnia na skwerze przy ul. Gorczyczewskiego w Poznaniu 

 

  
Nawierzchnia na skwerze przy ul. Gorczyczewskiego w Poznaniu  

 

Nawierzchnię gruntową wykonujemy warstwowo, z kruszywa o różnej frakcji materiału. Na 
spód nawierzchni układamy kruszywo łamane niesortowane, frakcja od 0 do 31,5 mm, warstwą 
grubości 15 cm. Kolejną warstwę kruszywa układamy po uwałowaniu poprzedniej. Na 
pierwszą warstwę nakładamy kolejną mieszankę z kruszywa łamanego  



granitowego, szarego, frakcji 0-16 mm. Warstwa ta musi mieć grubość 5 cm, po uwałowaniu. 

Trzecia warstwa układana jest z kruszywa granitowego, szarego o frakcji 0- 8 mm, warstwą 

miąższości 3 cm, którą również dokładnie wałujemy z zachowaniem spadków terenu. 

Nawierzchnię tę wykonujemy również pod ławkami, usuwając jednocześnie kostkę pozbruk i 

przewożąc ją na magazyn ZDM. 

 

Prace przygotowawcze poprzedzają wykonanie obsadzeń zielenią. Wbudowanie wszelkich 

elementów brukarskich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi 

(wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie ław betonowych dla obrzeży betonowych, 

ułożenie obrzeży betonowych i nawierzchni z kostki betonowej, zasypanie spoin kruszywem 

łamanym w sposób nie powodujący powstawania szczelin po zakończeniu robót jak i w całym 

rocznym, okresie gwarancji);  a także z należyta starannością aby nie zniszczyć sąsiadujących 

terenów zieleni, sieci podziemnej infrastruktury technicznej.  

Nie zezwala się na składowanie materiałów na terenie chodników m.in. materiału roślinnego, 

urobku, palet z kostką, obrzeży betonowych i in. Urobek należy wywieźć z terenu robót i 

zagospodarować we własnym zakresie. Na koniec każdego dnia pracy, teren należy 

zabezpieczyć i uporządkować tak by zapewnić poruszanie się sąsiadującymi ciągami pieszymi 

(usunięcie zanieczyszczeń piasku, ziemi z chodnika poprzez zamiecenie nawierzchni).  

8. Obsadzenia krzewami i bylinami: 

Na projektowaną zieleń w obrębie skweru składają się obsadzenia krzewami i bylinami. 

Nasadzenia krzewów, bylin mają za zadanie wzbogacić i uatrakcyjnić wizualnie istniejącą 

przestrzeń, kwitnące byliny i krzewy zaprojektowano  w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej.  

Do nasadzeń należy wykorzystać krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonujemy 

punktowo lub rzędowo wg. rysunku projektowego, wprost w przygotowane rabaty z zaprawa 

30-35 cm ( od przedmiaru robót) ziemią urodzajną. Pozostawiamy 5 cm różnicę wysokości 

pomiędzy górną warstwą rabaty z krzewami a poziomem krawężnika na dosypanie ściółki z 

przekompostowanych zrębków drzewnych (warstwa 5 cm). 

 

PROJEKTOWANE GATUNKI BYLIN I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH: 

 

- Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ – materiał kontenerowy, klasa I, pojemnik P14 

- Spiraea japonica ‘Dart’s Red’ – materiał klasy I, kontenerowy, pojemnik C1,5, min. 4-6 pędów 

szkieletowych 

- Syringa meyeri ‘Palibin’ – materiał klasy I, pojemnik C5, min. 6-9 pędów szkieletowych, silnie 

rozkrzewiony. 

Wykonawca udzieli gwarancji na posadzony materiał rośliny do 30 maja 2019r. W przypadku 

nie wznowienia wegetacji, Wykonawca wymieni materiał roślinny na koszt własny. 

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji wykonanie nawierzchni pieszej gruntowej, na 

terenie skweru. Okres rozpoczęcia gwarancji obowiązuje od podpisania protokołu odbioru 

częściowego lub końcowego. Wszelkie usterki w nawierzchni należy poprawić niezwłocznie od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 



TRAWNIKI 

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia trawników Wykonawca zobowiązany jest do ich 

odtworzenia na koszt własny wraz z wyrównaniem terenu, oczyszczeniem odpadów. 
Mieszanka trawnikowa - skład:  

 20 % życica trwała ‘Nira’ 

 20 % życica trwała ‘Niga’ 

 10% wiechlina łąkowa ‘Biwa’ 

 30% kostrzewa czerwona odm. z długimi rozłogami 

 10% kostrzewa czerwona odm. z krótkimi rozłogami 

 10% kostrzewa trzcinowata 

 

II. PRZEDMIAR ROBÓT dla zagospodarowania zielenią skweru u zbiegu ul. 

Lubeckiego/Rycerskiej w Poznaniu 

 

III. SPECYFIKACJA- WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Określenia podstawowe 

 

- kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy, 

 

- polecenie IN- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru (IN), w 

formie pisemnej, uzgodnień w terenie, notatki z wizji i in., dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

 

- ziemia urodzajna- podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 

agrotechnicznych, zapewniających roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane 

właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości 

składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia, 

 

- bryła korzeniowa- uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny, 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami inspektora nadzoru. Dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, umownych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.     

 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacja techniczną. Zamawiający może wstrzymać odbiór prac w przypadku wadliwego 

materiału, niespełniającego wymogów, do czasu dostarczenia właściwego, z wymogami 



określonymi w dokumentacji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  

 

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób własności społecznej i prywatnej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

IN i zainteresowane władze i gestorów sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 

6. Ochrona i utrzymanie robót  
 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

 
7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

 

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- 

wymagania szczegółowe 

 

1. Przedmiot STWiOR 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbiory robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni na terenie pasa drogowego.  

 

2. Zakres stosowania STWiOR 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

zagospodarowania zielenią.  

 

3. Zakres robót objętych STWiOR 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, 

- wykonaniem nawierzchni, wbudowaniem obrzeży betonowych, 

- zakupem i rozścieleniem zrębków drzewnych, 

- zakupem i sadzeniem krzewów i bylin. 

 

4. Materiały: 

a. Elementy brukarskie (nawierzchnia z kruszywa, obrzeża betonowe) 

 
- parametry elementów zgodne z przedmiarem robót. Nie dopuszcza się elementów 

uszkodzonych, z wadami, pękniętych obrzeży itp.  

 

b. Ziemia urodzajna: 

 

Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące właściwości biologiczne, fizyczne  

i chemiczne: 

 

- ziemia do obsadzeń i wykonania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7 % materii 

organicznej, powinna odznaczać się dobrymi właściwościami biologicznymi, 

- ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zanieczyszczona 

chemicznie,  

- ziemia powinna być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno- 

organiczną, 

- ziemia nie może być zasolona, 



- wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną : ciężar objętościowy 1,3-

1,6 T/m3 

- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :  
- zawartość minerałów N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g 
gleby 

- zawartość materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1 
- odczyn pH 5,7- 6,5 

- zalecane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej: 
- frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18% 
- frakcja pylasta – wielkość 0.002- 0.05 mm -zawartość 20-30% 
- frakcja piaszczysta – wielkość 0,05- 2,0mm -zawartość 45-70% 
- frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5% 

 

- wyżej wymienione właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed 

dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy. Należy przywieźć próbę glebową do akceptacji 

Zamawiającego przed wbudowaniem ziemi urodzajnej w teren (próbka 5 kg).  

 

c. Zrębki drzewne (mulcz):  

 
- materiał, który będzie stosowany do wyściółkowania, powinien odznaczać się frakcją od 2- 4 

cm, dobrze przekompostowany, bez zanieczyszczeń w postaci resztek roślinnych, chwastów, 

oraz liści porażonych przez patogeny. 

 

 

5. Materiał roślinny:  

 
5.1. Krzewy liściaste  
 
Wymagania:  
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,  
- ilość pędów szkieletowych pierwszego rzędu ( 6-8 szt. w zależności od gatunku),  
- lokalizacja pierwszego rozgałęzienia w pobliżu szyjki korzeniowej, sposób zabezpieczenia 
korzeni: tzw. gołe korzenie tylko w przypadku wybranych gatunków; pozostałe krzewy w 
kontenerach,  
- całkowicie nieprzydatny dla miejskich pasów drogowych uznaje się materiał, którego 
system korzeniowy nie został wcześniej przygotowany do przesadzenia czyli nie podlegał 
szkółkowaniu,  
- nie dopuszcza się materiału roślinnego porażonego przez patogeny (bakterie, wirusy, 
grzyby oraz owady żerujące, larwy owadów i in.),  
- nie dopuszcza się materiału uszkodzonego mechanicznie, połamanych pędów i uszkodzeń 
na pędach i liściach,  
- bryła korzeniowa nie może być przesuszona,  

 
 
5.2. Byliny  
 
Wymagania  
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,  
- materiał jednolity w całej partii,  
- materiał wyjściowy min. 3-4 pędy szkieletowe w pojedynczym egzemplarzu roślinnym,  
- materiał kontenerowy, nie dopuszcza się materiału z przesuszoną bryłą korzeniową,  
- nie dopuszcza się roślin bez wykształconego systemu korzeniowego (wskazane jest aby 
bylina miała system korzeniowy przerośnięty przez cały pojemnik),  



- nie dopuszcza się materiału roślinnego porażonego przez patogeny (jak wyżej),  
- nie dopuszcza się materiału uszkodzonego mechanicznie, połamanych pędów, 
uszkodzonych liści,  
- nie dopuszcza się zwiędniętego materiału roślinnego, uszkodzonych pąków kwiatowych,  
- nie dopuszcza się deformacji odbiegających od typowych kształtów dla danego rodzaju i 

gatunku, 

 

a. Nawozy mineralne: 
Wymagania 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
NPK oraz mikroelementy). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe, jesienią bez 
azotu. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgocenie i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 
- nawozy przedsiewnie do trawników, 
- nawozy przedsiewnie do nasadzeń drzew i krzewów, bylin i traw ozdobnych. 
 

 
6. Sprzęt i materiały do oznaczenia terenu budowy 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac w zakresie rewaloryzacji zieleni powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarka, kultywator i brona do uprawy gleby, siewnik, 

- łopaty, grabie, taczki, sekatory, nożyce 

- sprzęt do podlewania roślin (beczkowozy, kontenery z wodą). 

- sprzęt do pozyskania i rozkładania ziemi urodzajnej- koparko ładowarka z otwieraną przednią 

łyżką, 

- taśmy ochronne i paliki drewniane, toczone, oheblowane do wykonania zabezpieczeń terenu 

budowy, 

- tabliczki „teren budowy- wstęp wzbroniony”, wykonane z trwałego materiału, służące do 

oznakowania na czas prowadzenia wykopów i pozostałych prac w terenie,  

 

7. Prowadzenie prac sprzętem mechanicznym:  

Prowadzenie prac sprzętem mechanicznym zgodnie z SIWZ i umową na przedmiotowe 

zadanie. Nie zezwala się na wjazd sprzętem mechanicznym na chodnik poza obrysem miejsc 

postojowych. Prace ziemne mają być prowadzone ręcznie w 70% dla zakresu robót 

brukarskich i ziemnych, materiały przewożone z użyciem taczek. Prace z zachowaniem 

przejść dla pieszych. Konieczne jest uzyskanie decyzji na nieodpłatne zajęcie pasa 

drogowego.  

8. Transport 

Transport materiałów do wbudowania na terenie pasa drogowego może być dowolny, pod 

warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału, czy to 

będą elementy małej architektury czy roślinność. Czas pomiędzy wykopaniem materiału 

roślinnego  a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby 

materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu oraz składowania na 

placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał 

powinien być opakowany i przechowywany w następujący sposób: 



- rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym, podlewane 

według potrzeb, tak by nie doszło do ich przesuszenia,  

- drzewa powinny być zadołowane lub korzenie powinny być zasypane substratem, tak by nie 

dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej, przechowywane w miejscu zacienionym, ułożone 

w taki sposób by nie doszło do uszkodzeń mechanicznych, 

9. Wykonanie robót: 

- sadzenie powinno się odbywać w chłodne, wilgotne dni, 

- sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki pogodowe mogą być niekorzystne dla dalszego 

wzrostu roślin lub powodują degradację gleby (zalewanie podłoża, beztlenowe warunki),  

- nie należy sadzić roślin w zalane doły przygotowane pod obsadzenia,  

- nie należy sadzić roślin w zbite podłoże, 

- nie należy sadzić roślin jeśli woda zalega w miejscu sadzenia, 

- nie należy sadzić rośli w mocno zamarzniętą ziemię, 

- nie należy sadzić roślin podczas długotrwałych, silnych mroźnych wysuszających wiatrów, 

- nie należy sadzić roślin w przypadku zalegania śniegu, 

 

W przypadku wystąpienia ww. warunków o wstrzymaniu bądź dopuszczeniu sadzenia roślin 

decyduje inspektor nadzoru terenów zieleni. 

 

10. Pielęgnacja po posadzeniu  
 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:  
- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu 
w ciągu dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez 
pierwszy sezon wegetacji w razie potrzeby),  
- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów,  
- odchwaszczaniu rabat,  
- uzupełnianiu ściółki,  
- usuwaniu odrostów korzeniowych,  
- kontrolowaniu chorób i szkodników,  
- poprawy struktury i wyglądu drzew i krzewów,  
- poprawianiu misek,  
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,  
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,  
- cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające, kształtowanie 
poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa  
- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej  
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące),  
- leczeniu uszkodzeń.  



11. Nasadzenia z bylin i traw ozdobnych  
- byliny sadzimy w rabaty wypełnione ziemią urodzajną,  
- głębokości dołów powinna umożliwić umieszczenie roślin na tej samej głębokości na 
jakiej rosły w szkółce,  
- rośliny sadzimy w ilości i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej  
- przed sadzeniem należy usunąć uszkodzone liście przekwitłe kwiaty i owocostany,  
- rośliny sadzimy etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się 
w cienistym osłoniętym od wiatru miejscu,  
- nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin,  
- po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość 
sadzenia,  
- glebę pod bylinami ściółkujemy zrębkami drzewnymi na grubość 5 cm.  
 
12. Pielęgnacja po posadzeniu nasadzeń z bylin  
 
Pielęgnacja bylin polega na  
- usuwaniu chwastów,  
- podlewaniu,  
- nawożeniu,  
- usuwaniu przekwitłych kwiatów i owocostanów  
- uzupełnianiu ubytków ściółki,  
- wymianie uszkodzonych i martwych roślin. 
 
13. Zabezpieczenie drzew podczas budowy  
 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w 
sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co 
niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.  
 
- pnie drzew na czas trwania prac budowlanych należy zabezpieczyć deskami i 
elementami gumowymi, amortyzującymi ewentualne uderzenia, deskowaniem 
skrzyniowym wiązanym do drzewa powrozami, słomą oraz jutą,  

- należy odtworzyć wszystkie zniszczone trawniki przez uporządkowanie terenu z 
zanieczyszczeń, wysianie nasion traw z przegrabieniem i/lub uzupełnieniem ziemią 
urodzajną powierzchni trawnika (w związku z doprowadzeniem do rozjeżdżania 
terenu zieleni, ubicia, ugniatania kołami samochodów i in.), 

- wszystkie prace związane z budową nawierzchni w obrębie systemu korzeniowego 
drzew powinny być wykonane ręcznie z jak największą ostrożnością,  



 

 

- wymianę górnej warstwy gleby, kształtowanie podbudowy, zmianę nawierzchni chodników 
należy wykonywać ręcznie, podczas suchej pogody,  

- odsłonięta powierzchnia w zasięgu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu 
krawężników itp.) należy koniecznie przykryć wilgotną jutą do czasu ponownego montażu 
elementów,  

- w przypadku wymiany nawierzchni na nową w obrębie trzykrotnej szerokości rzutu korony 
należy po zdjęciu starej nawierzchni natychmiast położyć nową,  

- nie wskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony 
drzewa, może to spowodować znaczne pogorszenie kondycji rośliny a nawet jej śmierć,  

- wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu 
wokół drzewa musi być konsultowana z chirurgiem drzew i zgłoszona do INTZ,  
 
Nie dopuszcza się:  
- nie zezwala się na składowanie sprzętu i materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew, 

a za powstałe zniszczenia odpowiada finansowo Wykonawca i Inwestor, na którego zlecenie 

prowadzone są prace.  

- długotrwałego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,  

- wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie i korzenie.  
- w terenach zieleni nie zezwala się w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewanie 

jakichkolwiek pozostałości pobudowlanych, składowanie urobku, ziemi i in. 



- w przypadku prowadzenia prac powodujących zniszczenie drzewostanu (a jest nim 

amputacja systemu korzeniowego, należy liczyć się z konsekwencjami zniszczenia drzewa- Art. 

88 ust. 1 pkt. 3), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z nowelizacją 

ww. ustawy, odpowiedzialność za ww. szkody spoczywa w tym przypadku na podmiotach 

wykonujących prace (Art. 88 ust. 2 uop, który mówi, że Kara, o której mowa w ust. 1, jest 

nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 

paragraf 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działa bez zgody posiadacza 

nieruchomości). 

 


