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poz. 2016 z 2003r. – z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt wykonawczy branży zieleń, dla 
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Projekt zagospodarowania zielenia pasów drogowych miasta Poznania – ul. Chociszewskiego 
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CZĘŚĆ OPISOWA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Podstawa opracowania 

Podstawa Prawna: 

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. 62, poz. 627), 

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami, 

- Obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane. 

Pozostałą postawę opracowania stanowią: 

- zalecenia Inwestora, 

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, 

- inwentaryzacja zieleni wraz z wskazaniem drzew do wycinki – opracowania własne 

- zapisy Planu Miejscowego 

- katalog mebli miejskich miasta Poznań 

- zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - ZSZP 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania pas drogowy ul Chociszewskiego na odcinku od ul. Władysława Reymonta do ul. 

Grochowskiej  

3. Cel pracowania 

 Przebudowa zieleni rosnącej w pasie drogowym ul. Chociszewskiego, poprawa warunków wegetacji roślin, poprawa estetyki i 

funkcjonowania przestrzeni ulicy poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń z roślin oraz elementów  małej architektury . 

Wprowadzenie elementów zabezpieczających rośliny przed uszkodzeniem wywołanym ruchem i parkowaniem samochodów. 

 
Zakres merytoryczny 
 

-  usunięcie lub wymiana ziemi w miejscach gdzie istniejąca ziemia jest zanieczyszczona bądź zdegradowana 

- rozebranie nawierzchni chodników w miejscach planowanych nasadzeń lub w celu powiększenia terenów zieleni wokół drzew 

istniejących. 

- ręczne przekopanie gleby w miejscach gdzie będą wykonywane nasadzenia a gleba nie wymaga wymiany. 

- rozłożenie ziemi urodzajnej w miejscach po rozebranych chodnikach 

- wykonanie nasadzeń z drzew 

- wykonanie nasadzeń z krzewów 

- wykonanie nasadzeń z bylin 

-  wykonanie trawników 

- regeneracja trawników istniejących 

- rozłożenie mulczu pod drzewami i krzewami 

- wzbogacenie gleby w pożyteczne mikroorganizmy glebowe EMY 

- montaż elementów zabezpieczających rośliny 

- montaż elementów małej architektury 

- zabrukowanie zdegradowanych i niemożliwych do utrzymania terenów zieleni. 

- wykonanie przejścia łączącego szkołę z projektowanym parkiem 
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4. Opis terenu – stan istniejący 

Teren opracowania stanowią pobocza ul . Chociszewskiego. Jest to lokalna droga stanowiąca dojazd do szkoły i ogrodów 

działkowych. Jest to tzw. ślepa ulica. Wjazd i wyjazd znajduje się tylko na ul. Władysława Reymonta. Jednakże obecność szkoły 

podstawowej generuje duży ruch samochodowy , szczególnie w godzinach porannych i w południe. W okresach tych znajdujący 

się pod szkołą parking nie jest w stanie pomieścić przyjeżdżających samochodów ,co powoduje  parkowanie samochodów na 

okolicznych terenach zieleni. 

Plac przed szkołą  stanowi miejsce krótkiego przebywania dzieci w okresie rozpoczynania się i kończenia zajęć. Plac jest odsłonięty 

na pełną ekspozycję słońca.  

 

5. Lokalizacja 

 woj. wielkopolskie, gmina Poznań, powiat Poznański. miasto Poznań, ul. Chociszewskiego . cały pas drogowy ul. 

Chociszewskiego na odcinku od ul. Władysława Reymonta do ul. Grochowskiej 

6. Zagospodarowanie terenu zielenią 

6.1 Założenia projektowe 

 Zachowanie istniejących drzew z wyjątkiem obumarłych, kolizyjnych i w złym stanie, tak, aby stanowiły integralną część 

kompozycji, 

 wprowadzenie jak największej ilości nowych drzew krzewów i bylin w miejscach gdzie będą miały możliwość dalszego 

rozwoju. 

 Zastosowanie i wprowadzenie gatunków roślin odpornych na warunki miejskie i siedliskowe, 

 Reorganizacja układu zieleni – likwidacją niefunkcjonujących terenów zieleni , wykonanie czynności mających na celu 

poprawę warunków wegetacji roślinności już istniejącej. 

 Podniesienie jakości zieleni, 

 Ochrona projektowanych terenów zieleni przed rozdeptaniem i rozjeżdżaniem, 

Zakłada się, że nowoprojektowana zieleń musi spełniać jednocześnie podstawowe funkcje: 

 Bezpieczeństwa ruch drogowego - poprzez wprowadzenie w najbliższym sąsiedztwie dróg dojazdowych (w łukach 

widoczności) trawników oraz gatunków nieograniczających widoczności o wysokości do 0.8 cm; 

 Estetyczne - poprzez stworzenie dekoracyjnej oprawy dla dróg miejskich i sąsiadujących z nimi zabudowań przy 

jednoczesnym zachowaniu harmonijnego powiązania projektowanych terenów z otoczeniem i uwzględnieniu 

uwarunkowań historycznych; 

 Ochrony środowiska - zmiana istniejących pozostałości po trawnikach na dobrze funkcjonujące tereny zieleni ze 

znaczną ilością roślin poprawi panujący w centrum miasta mikroklimat, wpłynie także dodatnio na skład miejskiego 

powietrza zapewniając produkcje tlenu i absorpcję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Projekt przewiduje 

ujednolicenie materiałów, elementów malej architektury oraz roślinności.  

 Reprezentacyjne– poprawa funkcjonalności istniejących terenów zieleni, podkreślenie charakteru reprezentacyjnego 
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6.2. Uzasadnienie kompozycji i wykorzystanych rozwiązań i materiałów 

 Podstawowym założeniem projektowym było wprowadzenie jak największej ilości roślinności wysokiej  w obrębie szkoły.   

 W miejscach sadzenia nowych drzew przewidzieliśmy punktową rozbiórkę istniejących nawierzchni w celu zapewnienia drzewom 

możliwości prawidłowego rozwoju. Dzięki rozebraniu w kliku miejscach nawierzchni chodników udało nam się wprowadzić liczne 

nasadzenia z drzew, dzięki czemu przywróciliśmy na ulicy ciągłe nasadzenia o charakterze jednostronnej aleji. Podczas 

powiększania terenów zieleni zwracaliśmy szczególna uwagę aby nigdzie nie spowodować nadmiernego zawężenia chodnika. 

Zawsze szerokość chodnika jest większa niż 2 metry.  

W celu poprawy warunków glebowych pod drzewami cała teren wokół wszystkich pni został pokryty przekompostowanymi 

zrębkami drzewnymi, Zabieg ten zapobiegnie dalszemu zagęszczaniu ziemi, ograniczy parowanie wody gleby, przyczyni się do 

poprawy struktury gleby. Nie prowadzona nasadzeń z krzewów i bylin w sąsiedztwie drzew istniejących aby podczas ich sadzenia 

nie powodować uszkodzeń korzeni drzew.  W celu umożliwienia posadzenia drzew w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do szkoły, 

częściowo rozebrano istniejący chodnik oraz przełożono istniejące ogrodzenie.  

Wszystkie miejsca gdzie występuje ruch samochodowy lub istnieje zagrożenie najechania przez samochodów lub prób parkowania 

zabezpieczono słupkami drewnianymi lub stalowymi. 

Spójność kompozycyjną chcieliśmy uzyskać poprzez operowanie gatunkami istniejącymi na opracowywanym terenie oraz 

nowymi, konsekwentnie wprowadzanymi w różnych częściach jak i poprzez operowanie tą samą formą przestrzenną odpowiednio 

modyfikowaną.  

 

6.3.Uzasadnienie doboru gatunkowego 

Głownem kryterium przy doborze gatunkowym było dostosowanie zastosowanego materiału roślinnego do istniejących warunków 

siedliskowych , szczególne do warunków oświetleniowych. Przed przystąpieniem do sporządzania projektu wykonano dokładna 

analizę warunków oświetleniowych dla całego zakresu opracowania. 

Zastosowano gatunki odporne na trudne warunki miejskie , szczególnie na susze ale brano tez pod uwagę odporność roślin na 

uszkodzenia mechaniczne. pomimo to starano się zastosować gatunki posiadające jak najwięcej walorów zdobniczych. 

Zastosowano gatunki zarówno ozdobne z kwiatów jak i z liści. 

Na terenach gdzie odbywa się ciągły intensywny ruch pieszy starano się zastosować rośliny zimozielone, półzimo zielone oraz takie 

których części nadziemne nie zanikają w okresie zimowym. Rozwiązanie takie miało na celu niedopuszczenie do niszczenia tych 

terenów w okresie zimowym ( parkowanie, deptaniem, składowanie śniegu) 

6.4. Zestawienie ilościowo-powierzchniowe – projektowane – zmiana gatunkowa w Załączniku nr 1. Przedmiar 

robót 

1 Drzewa  
 klon zwyczajny –  15 szt 

 

2. Krzewy  

 bluszcz pospolity 162 szt. 

 hortensja bukietowa Pink Diamond 27 szt. 

 pęcherznica kalinolistna Lady in Red 30 szt. 

 tawuła japońska Dart Red 175 szt. 

3. Byliny 

 proso rózgowe Rotstrahlbusch 63 szt. 

4. Założenie trawników  104 m2 

5. Mulcz 138 m2 

6.  wymiana podłoża na grubość 30 cm 205 m2 

7.ręczne przekopanie podłoża 34 m2 

8. rozłożenie ziemi urodzajnej warstwą grubości 35 cm 98 m2 

9. korytowanie ręczne na grubość 5 cm 58 m2 

10. E.M.Y – mikroorganizmy glebowe 200 m2 
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11 rozbiórka nawierzchni kostki 98 m2 

12. Opornik betonowy  133 mb 

13. słupek stalowy 51 szt. 

14. przełożenie kabla energetycznego 25 mb 

15.regeneracja trawników 78 m2 

16. Przełożenie bariery  27 mb 

17. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 6 m2 
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7. Projektowana zieleń – Zastosowane materiały  

Materiał roślinny został określony w przedmiarze robót. Jeśli chodzi o wymagania dla drzew 
i krzewów w zakresie specyfikacji, są one tożsame z opisem i specyfikacją. 

 

7.1. Ziemia urodzajna pod nasadzenia z drzew i krzewów i trawnik 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 Zawartość makroelementów w mg/dm3 

Azot – 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapń 1000-2000  

 Chlorki poniżej 100 mg/dm3 

 Zasolenie poniżej 1g/dm3 

 ziemia do sadzenia drzew i krzewów przyulicznych nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku,  

 optymalne  pH ziemi 5,5 – 6,8, 

 ziemia urodzajna  dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i 

być mieszanką mineralno-organiczną (torfy), 

 przed rozłożeniem ziemi należy ją wzbogacić dodając 1 litr suszonego obornika zwierzęcego na na każdy 1m3 wbudowywanej 

ziemi. 

 wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy 

 

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia INTZ wyników badań laboratoryjnych 
dotyczących jej jakości, zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl 

7.2.  Materiał roślinny – drzewa, krzewy, byliny-wymagania ogólne 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] właściwie oznaczone, tzn. muszą 

mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma szkółkowania, wysokość pnia. 

Jakość materiału musi być potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkółkę. 

Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego zwarte zostały w tabeli 1. 

Wymagania ogólne: 

sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 

odmiany, oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować 
liczne drobne korzenie włośnikowe, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,  

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

 przed posadzeniem drzewa należy usunąć wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane  na czas transportu (sznurki 
taśmy siatki) 
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Wady niedopuszczalne: 

 uszkodzenia mechaniczne roślin,  

 mechaniczne uszkodzenia pnia, uszkodzenia kory o szerokości powyżej 5 mm dyskwalifikują drzewo. 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 nie zabliźnione rany po cięciach formujących, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 wieloprzewodnikowe korony,  

 widlaste korony, 

 korony wrzecionowe , lub jednostronne. 

UWAGA: 

Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym 

potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie). 

Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego Zamawiającemu. 

7.3. Materiał roślinny – Parametry dla poszczególnych gatunków. 

 

Tabela 1. Szczegółowa specyfikacja jakościowa materiału szkółkarskiego  
 

Drzewa 
 oznaczenie 

gatunek 
ilość wielkość wymagania jakościowe           

 
Ambrowiec amerykański 3 16-18 cm 

obwodu pnia 
Minimum 10  pędów równomiernie i symetrycznie rozłożonych wzdłuż 

przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. 
          

 
Grusza ‘Beech Hill’ 12 

16-18 cm w 
obwodzie 

Minimum 10 pędów równomiernie i symetrycznie rozłożonych wzdłuż 
przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik 

          

Krzewy 

gatunek Ilośc pojemnik wielkość wymagania jakościowe 

Jak w Załączniku nr 1 do zapytania 

7.4. Zrębki drewna (mulcz)  

Za mulcz uznajemy materiał pozyskany podczas zrębkowania konarów pędów i gałęzi drzew liściastych. 

Są to wióry drewniane o szerokości minimum 2 cm, długości minimum od 2 do 4 cm. 

  Zrębki , powinny być przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn 

stosowanych zrębków powinien być obojętny .  

Zrębki nie mogą zawierać :liści, drobnych pędów drzew i krzewów , piasku. 
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7.5. Paliki drewniane – konieczne do mocowania drzew 

 

 paliki drewniane impregnowane o długości 250 cm , grubości 8 mm, 

malowany w kolorze naturalnym* 3 paliki na drzewo 

 rygle poprzeczne 3 szt – półwałek drewniany o szerokości 8 cm i 

długości powyżej 60 cm malowany w kolorze naturalnym*. 

 taśma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm, 

 gwoździe/śrub 

* ciemna sosna 
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7.6. Opornik betonowy 

Opornik betonowy służy do utrzymania istniejącej nawierzchni z kostek betonowych lub płytek betonowych w miejscach gdzie była 

ona  rozbierana  i gdzie powstała nowa granica pomiędzy nawierzchnią a terenami zieleni. 

 

 Materiały: Opornik betonowy o wymiarach 6x20x100 cm 

 Piasek 

 Cement 

7.7. Słupek stalowy 

 

 Materiały: Słupek stalowy wysokości 80 cm średnicy 8 cm  

 Materiał – stal ocynkowana malowana proszkowo  wraz z elementem odblaskowym 
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 Kolor RAL 7043 półmatowy 

 

7.8. EMY – mieszanka pożytecznych mikroorganizmów glebowych 

Emy  to kompozycja pożytecznych naturalnych mikroorganizmów - bakterii kwasu mlekowego, drożdży, bakterii fototropowych, 

promieniowców i grzybów fermentujących wzbogacona o szeroką gamę mikroelementów niezbędnych dla optymalnego rozwoju 

pożytecznych mikroorganizmów. Pełni funkcje zapobiegawcze przeciwko chorobom, na skutek ich wypierania i tworzenia 

warunków uniemożliwiających, lub przynajmniej utrudniających ich rozwój. Natomiast bogactwo mikroelementów i bakterii 

fototropowych stanowi doskonałe źródło pożywienia dla rośliny w formule naturalnego biostymulatora wzrostu.  

Nalezy stosować po rozłożeniu ziemi urodzajnej lub zaraz po posadzeniu roślin podczas pierwszego podlewania 

Skład 

 bakterie kwasu mlekowego 

 bakterie fotosyntetyzujące 

 grzyby fermentujące 

 drożdże 

 ekologiczna melasa z trzciny cukrowej 

 rewitalizowana woda 

 sól 

 kompleks minerałów 

Dawkowanie  

40 litrów preparatu rozcieńczone w 400 l wody na 10 000 m2 

8. Wykonanie prac w terenie 

8.1. Wymiana podłoża na grubość 30- cm 

Proces wymiany podłoża polega na ręcznym bądź mechanicznym odspojeniu gruntu na głębokość  30 i  cm i wbudowaniu w to 

samo miejsce ziemi urodzajnej o grubości odpowiednia 25 cm 

8.1.1 Odspojenie gruntu 

 

Zdejmujemy darń wraz z humusem warstwą o łącznej grubości 30 lub 40  cm,  

Po zdjęciu ziemi teren należy wyrównać. 

Jeżeli po zdjęciu ziemi odsłonięciu ulegną zanieczyszczenia mechaniczne należy je usunąć. 

Nie należy przekopywać gleby znajdującej się na dnie wykopu chyba że będzie ona nadmiernie zagęszczona ( ostateczną decyzje 

podejmuje Inspektor Nadzoru) 

Zdjęcie gleby ma na celu usunięcie zanieczyszczonej ziemi i rozłożenie w jej miejsce żyznej ziemi ogrodniczej.  

Wymagania dotyczące zdjęcia humusu: 
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 Humus wraz z darnią zdejmujemy warstwą grubości 30 cm (zgodnie z zapisami na rysunkach)  licząc od istniejącej 

rzędnej terenu 

 W obrębie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemię zdejmujemy ręcznie, na pozostałych terenach 

możemy użyć sprzętu zmechanizowanego  

 Zdjęty humus jest odpadem wymagającym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

inwestorowi dokument potwierdzający utylizację zdjętego humusu. Ze względu na silne zanieczyszczenie chemiczne 

gleby zdjęty humus nie nadaje się do ponownego użycia do celów ogrodniczych.  

 Podczas odspajania gruntu należy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się w terenie włazy komór, zawory 

wodociągowe i gazowe.  

8.1.2. Rozłożenie humusu  

Wymagania dotyczące rozłożenia humusu: 

 ziemię urodzajną pod krzewy i byliny rozkładamy warstwą grubości 25 lub 35 cm dla tak by rozłożona i zagęszczona 

ziemia znajdowała się 5 cm poniżej otaczającego ją gruntu i chodników. 

 do humusowania używamy ziemi urodzajnej o  parametrach określonych w punkcie 8.1, 

 teren musi być wolny od zanieczyszczeń pobudowanych, w szczególności gruzu, wapna cementu, 

 po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren należy wyrównać, wygrabić i usunąć  zanieczyszczenia, 

 natychmiast po rozłożeniu ziemi urodzajnej należy przystąpić do sadzenia roślin lub wysiewu nasion  

 wszystkie przypadki stagnowania wody należy zgłosić INTZ,  

8.2. Transport Drzew i krzewów 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 

materiałów. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów 

przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim 

środkiem. 

 Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w szkółce powinny być wykopane z odpowiednią bryłą korzeniową. 

System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim 

materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu 

zakończenia sadzenia.  

 Druciane i jutowe siatki należy poprzecinać po posadowieniu drzew na dnie  wykopu. 

 Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z 

których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część 

naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej.  Przed sadzeniem 

rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić. 

 Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy 

dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. 

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w 

następujący sposób: 

 rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania, 

 wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane w 

ocienionym miejscu.  

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby 

materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być 

posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób: 

 rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania, 
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 wszystkie inne powinny być zadołowane, lub ich korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane w 

ocienionym miejscu.  

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i pędów. Rośliny z 

bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

 

8.3. Wykonanie nasadzeń wymagania ogólne 

 sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. 

 sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują 

degradację gleby 

Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak: 

 doły przeznaczone do sadzenia zalane wodą, 

 zbite podłoże, 

 woda zalegająca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia, 

 mocno zamarznięta ziemia, 

 długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 

8.4. Sadzenie drzew  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 doły pod drzewa powinny mieć wymiary 100x100x70 (długość x szerokość x głębokość)  

 doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego, 

 doły pod drzewa sadzone w sąsiedztwie drzew starszych muszą zostać dostosowane do warunków terenowych, 

 podczas sadzenia pień drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

mechanicznym podczas transportu i  sadzenia, 

 po posadzeniu należy zdając jutę z pnia drzewa 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości lub nieco wyższej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny, 

 drzewa sadzimy z pełną zaprawą dołów. 

 ziemie pod drzewami należy bardzo mocno zagęścić aby uniemożliwić osiadanie bryły korzeniowej  

 wokół pnia drzewa należy uformować misę o głębokości 5cm i średnicy ok. 70cm, 

 po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać – dwukrotnie – do pełnego nasycenia gleby; 

 drzewa należy przymocować do palików zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,  

 paliki przed zastosowaniem powinny być pomalowane bejcą na kolor czarny 

 drzewo należy mocować do palika szeroką (5cm) taśmą . Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. 

Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa, 

 ziemię pod drzewem ściółkujemy 5 cm warstwą zrębek, pozostawiając jednak wokół pnia wolna od ściółki przestrzeń o 

średnicy 10 cm. 

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z pozostałości pobudowanych, oraz odpowiednio pogłębiony. 

Wszystkie warstwy podbudowy chodników czy parkingów oraz zanieczyszczenia terenu winny zostać usunięte.  

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz  poinformowania INTZ o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczęciem 

nasadzeń z drzew. 

Szczegółowe rysunki wykonania nasadzeń zostały przedstawione w dokumentacji projektowej. 
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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 według potrzeb zachowując optymalną wilgotność gleby dla roślin), 

 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów, 

 nawożeniu 

 odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w 

przypadku chwastów o pokroju płożącym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin 

przekraczającej 25% każdej misy. 

 uzupełnianiu ściółki do warstwy grubości 5 cm 

 usuwaniu odrostów korzeniowych  

 kontrolowaniu chorób i szkodników, wykonywanie zabiegów ochrony roślin, 

 poprawy struktury i wyglądu drzew i krzewów, 

 poprawianiu mis pod drzewami, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające, 

 kształtowanie korony drzew 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. 
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8.5. Sadzenie krzewów  

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

 rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości 

wskazanej na  rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać 

określony efekt, 

 pierwszy rząd krzewów sadzimy zawsze w odległości 70 cm od krawężnika/opornika  

 sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w 

pojemnikach. Krzewy należy sadzić jedno-/ wielorzędowo, wzdłuż nadciągniętego sznura do dołków z zachowaniem 

odpowiedniej rozstawy ściśle według dokumentacji projektowej, po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemie wokół 

posadzonych roślin, 

 po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę) przed rozłożeniem warstwy ściółki, 

 teren wokół roślin należy ściółkować 5 cm warstwą zrębek drzewnych 

Pielęgnacja w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnymi i w okresie pielęgnacji polega na: 

 podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych 

tygodni po posadzeniu a następnie według potrzeb, zachowując optymalną wilgotność gleby dla roślin), 

 nawożeniu, 

 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów, 

 odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku 

chwastów o pokroju płożącym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin 

przekraczającej 25% każdej skupiny, 

 uzupełnianiu ściółki do warstwy grubości 5 cm, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych,  

 kontrolowaniu chorób i szkodników, wykonywanie zabiegów ochrony roślin,  

 poprawy struktury i wyglądu  krzewów, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 

 leczeniu uszkodzeń, 

 cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, słaby przyrost, oraz powodują niepożądane 

zagęszczenie, (zbyt duże rozmiary krzewów). Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w 

warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; zmusza on rośliny do rozwoju nowych, 

silniejszych gałęzi; 

 cięcia krzewów l ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

 utrzymanie starych krzewów poza zakresem skrajni drogowej. ( 50 cm od krawędzi jezdni)  

8.6. Nasadzenia z bylin  

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

 przed posadzeniem roślin należy teren oczyścić z pozostałości pobudowlanych,  

 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 

 wytyczenie w terenie kształtu rabaty zgodnie z rysunkiem, 

 wyznaczenie linii nasadzeń 

 rozstawienie roślin 

 wypełnienie dołów żyzną ziemią pozostawiając miejsce na zrębki  

 podlanie nasadzeń, 
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 wypełnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwą zrębek 

8.7. Pielęgnacja bylin po posadzeniu 

Pielęgnacja bylin polega na 

 usuwaniu chwastów,  

 podlewaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwaniu przekwitłych kwiatów i owocostanów, 

 uzupełnianiu ubytków ściółki z kory, 

 wymianie uszkodzonych i martwych roślin na nowe. 

8.8. Zakładanie trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, 

 w sąsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne mają być wykonywane ręcznie, co ma zapobiec 

uszkodzeniu korzeni drzew, 

 trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej, która nie powinna zawierać 

więcej aniżeli 20% materii organicznej, 

 rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne (np. azofoskę, dawka 5 kg/100m2) i wymieszać 

nawóz z ziemią, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, 

ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V), 

 na terenie płaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2, 

 w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy, 

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału 

gładkiego, 

 po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi, 

 należy zastosować mieszankę traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np. Autostrada II, Sahara,  . 

 

W każdym przypadku skład mieszanki musi być odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany przez INTZ 

Pielęgnacja trawników polega na: 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
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 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 

czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe należy usuwać ręcznie. 

8.9. Regeneracja trawnika istniejącego 

Wykonujemy punktową regeneracje trawnika w pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem ( granicą działki i opracowania) 

Dokładny zakres regeneracji trawnika wskaże Inwestor podczas przekazania terenu. 

Regeneracje trawnika polega na : 

 Skoszeniu trawnika 

 Głębokiej aeracji i wertykulacji darni 

 Uzupełnieniu ziemi w miejscu zgłębień 

 Wsiewie nasion traw w ilości nie mniejszej niż 4kg/100m 2 

 Wałowaniu wałem gładkim ciężkim 

 Intensywnym nawożeniu trawnika (stosownie do pory wykonywania nawożenia) 

 Intensywnym podlewaniu tak aby trawnik był stale wilgotny przez okres 14 dni. 

8.10. Korytowanie ręczne bądź mechaniczne na głębokość 5 cm 

 Ma na celu zdjęcie darni wokół drzew w celu zastąpienie jej 5 cm warstwą mulczu. 

Podczas odspajania darni i gruntu należy zwrócić szczególna uwagę aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew oraz 

istniejących włazów, komór, zaworów i innych instalacji i obiektów znajdujących się w zakresie wykonywanych prac. 

8.11. Rozebranie nawierzchni z kostki lub płytek betonowych 

Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię w zakresie pokazanym na PZT i rysunkach szczegółowych projektu wykonawczego. 

Rozbieramy zawsze pełen rząd płytek lub kostek betonowych. 

Nawierzchnie rozbieramy wraz z podbudową oraz ziemią do głębokości 40 cm . 

Podczas rozbierania nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność tak aby nie uszkodzić nawierzchni przewidzianej do 

zachowania. Po rozebrani nawierzchni dół należy natychmiast wypełnić ziemia urodzajną a następnie osadzić opornik betonowy na 

którym będzie opierać się pozostawiona nawierzchnia chodnika. 

8.12. Słupek stalowy 

Słupki montujemy w lokalizacja wskazanych na PZT i na rysunkach szczegółowych zgodnie z opisami naniesionymi na rysunkach. 

Słupki stalowe należy osadzić zgodnie z zaleceniami producenta 

Słupki stalowe montujemy zawsze w odległości większej niż 50 cm od krawędzi jezdni. 

8.13. Przełożenia kabla energetycznego 

W kilku miejscach pod istniejącymi i projektowanymi drzewami przebiega  sieci nn zasilająca oświetlenie drogowe. posadzeniem 

nowego drzewa  należy istniejący kabel przełożyć a następnie  zabezpieczyć go rurą osłonową. Kabel należy przełożyć tak aby w 

całym swoim przebiegu omijał bryłę korzeniową sadzonego drzewa. 

 

Materiały:  

Rury ochronne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie 

łuku elektrycznego.  

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w 

miejscu ich ułożenia.  

Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się 

kabli.  

Zaleca się stosowanie rur z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy 10 cm, rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) 

są zgodne z normą PN-EN 50086-2-4:2002.   

Ponieważ w zabezpieczeniach stosuje się różne elementy ( kolanka , rury) należy stosować całe systemy elementów jednego 

producenta. 
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Wykonanie prac 

Pod sadzonymi drzewami ( tylko tymi wskazanymi na mapie) należy zabezpieczyć istniejące  energetyczne sieci podziemne  

poprzez ułożenie rur ochronnych dwudzielnych z PCW.  

Rury te należy układać  zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].  

Rury ochronne powinny być ułożone po 2 metry od pnia w każdym kierunku przebiegu kabla 

Przed przystąpieniem do montaży rur osłonowych należy ustalić z właścicielem czynnej sieci energetycznej termin i czas 

wyłączenia napięcia na czas robót.  

 

9. Część rysunkowa 

Rys 1 Ark 1.1 – Plan zagospodarowania skala 1:250 

Rys 3 Ark 2 – Detal skala 1:250 


