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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Budziszewicach a Pracownią Architektury
Krajobrazu „EKO-STYL” w Tomaszowie Mazowieckim w 2008 roku;
• Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu objętego opracowaniem w skali 1 : 500 z geodezyjną
inwentaryzacją urządzeń podziemnych;
• Uzgodnienia dotyczące zagospodarowania terenu z Urzędem Gminy w Budziszewicach;
• Zalecenia Urzędu Gminy w Budziszewicach w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego
oraz urządzenia placu wypoczynkowego w miejscowości Mierzno;
• Inwentaryzacja terenu wykonana jako wstępny etap projektu;
• Projekt koncepcyjny budowy boiska wielofunkcyjnego oraz urządzenia placu wypoczynkowego w miejscowości Mierzno.
2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy
boiska wielofunkcyjnego oraz urządzenia placu wypoczynkowego w miejscowości Mierzno.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres terytorialny opracowania obejmuje teren naleŜący do gminy nr ewid. 12/2
połoŜony w miejscowości Mierzno o łącznej powierzchni 0,57 ha. Działka o kształcie zbliŜonym do prostokąta, przylega od strony północnej i południowej do ulic dojazdowych, od strony
wschodniej sąsiaduje z lasem, a od strony zachodniej graniczy z terenem pól uprawnych. .

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:
- projekt budowy boiska wielofunkcyjnego oraz urządzenia placu wypoczynkowego w miejscowości Mierzno;
- projekt wykonawczy dróg i nawierzchni;
- projekt wykonawczy elementów małej architektury
- część opisowa;
- część kosztorysowa,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
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4. STAN ISTNIEJĄCY
Teren objęty opracowaniem w chwili obecnej jest zaniedbany i wymaga poprawy
standardu w zakresie pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych oraz nadania charakteru
reprezentacyjnego.
Pod względem ukształtowania jest to teren płaski, uformowany naturalnie. Pod
względem przyrodniczym teren posiada znaczące wartości z uwagi na sąsiedztwo lasu i pól
uprawnych, co więcej, przylega do dróg o niewielkim natęŜeniu ruchu. Na opracowywanej
działce znajduje się juŜ obiekt budowlany oraz nasadzenia o regularnym przebiegu, wydzielające trzy wnętrza formalne. Jedno z wnętrz wykorzystywane jest obecnie w sposób rekreacyjnowypoczynkowy, gdyŜ widoczne są elementy boiska, m.in. do piłki siatkowej. W drugiej znajduje się budynek z układem komunikacyjnym i nieformalnym parkingiem. Stan zdrowotny istniejącego drzewostanu jest zadawalający, choć konieczne są prace sanitarne i pielęgnacyjne. PodłoŜe gruntowe jest stabilne, o umiarkowanej przepuszczalności wody opadowej. Z wizji lokalnej wynika, Ŝe po znacznych opadach atmosferycznych woda nie zalega powierzchniowo. W
obrębie terenu objętego opracowaniem przebiegają podziemne przewody infrastruktury technicznej (nie kolidujące z obecnym i projektowanym zagospodarowaniem). Projektowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem i uŜytkowaniem terenu.

5. KOMPOZYCJA
W związku z dotychczasowym przeznaczeniem terenu, a takŜe potrzebą mieszkańców gminy, projekt przewiduje stworzenie na tym terenie kompleksowego ośrodka rekreacyjno- sportowego. Pozwala to na precyzyjną lokalizację oczekiwanych funkcji terenu w obrębie
trzech wydzielonych uprzednio wnętrz.
Opracowywany teren to niewielki ośrodek naleŜący do gminy z aleją usytuowaną na
osi budynku oraz regularnymi nasadzeniami drzew w alei i na planie prostokąta. Z uwagi na
dotychczasowy sposób uŜytkowania oraz docelowe przeznaczenie, na omawianym terenie zostały zaprojektowane boisko wielofunkcyjne oraz plac wypoczynkowy. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaprojektowano plac wypoczynkowy z grillem. Wokół projektowanych
elementów projekt przewiduje dosiew trawy ok. 0.5 m. Przebieg alejek spacerowych przenosi
cięŜar kompozycyjny z istniejącej dotąd drogi dojazdowej do budynku, podkreślonej dodatkowo aleją drzew. WyposaŜenie skweru stanowią: ławki, kosze na śmieci, lampy parkowe, grill.
Elementy te w przyszłości podniosą walor estetyczny i uŜytkowy terenu.
Ciągi komunikacyjne na omawianym terenie przewidziano jako nawierzchnie glinowo- Ŝwirowe naturalne w obrzeŜu „EKO-BORD” lub równowaŜne oraz nawierzchnię z
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kostki betonowej typu NOSTALIT w obrzeŜu chodnikowym oraz obrzeŜu typu „EKO- BORD”
lub równowaŜne. Dla zachowania istniejącego przebiegu alei pieszo- jezdnych cały układ drogowy został wzbogacony jedynie o obwodnicę, której wytyczenie miało na celu funkcjonalne
połączenie ze sobą poszczególnych elementów projektu. W obrębie terenu objętego opracowaniem pojawiają się place wypoczynkowe z nawierzchni glinowo- Ŝwirowej i nawierzchni z
kostki typu NOSTALIT, oraz boisko wielofunkcyjne o specjalistycznej nawierzchni poliuretanowo- kauczukowej dla uzyskania odpowiednich parametrów uŜytkowania.
Na placu wypoczynkowym przewidziano ustawienie ławek betonowych z siedziskami drewnianymi (MULLER typ – Bulwar) lub równowaŜne oraz betonowych koszy na
śmieci (typ – 0200 i 205 BULWAR) lub równowaŜne, przy ławkach w odległości ok. 1 m. Ponadto proponuje się zamontowanie grilla art. 6200 (MULLER) lub równowaŜne. Dla odpowiedniego przygotowania terenu do pełnienia swoich funkcji takŜe w czasie zimowym i wieczorami proponuje się montaŜ 17 latarni parkowych (w tym wyŜsze typu W33 i niŜsze W50
(ART METAL) lub równowaŜne rozmieszczonych symetrycznie wokół całego terenu. Wszystkie ww. elementy winny być skomponowane pod względem kolorystycznym.
Przewiduje się równieŜ montaŜ elementów malej architektury na boisku wielofunkcyjnym, ławek betonowych z siedziskami drewnianymi (MULLER typ – Bulwar) lub równowaŜne oraz betonowych koszy na śmieci (typ – 0200 i 205 BULWAR) lub równowaŜne, kosze
tradycyjne do koszykówki (MULLER) lub równowaŜne, słupki do rozciągnięcia siatki oraz piłkochwyt (BAGAN) lub równowaŜne. Z uwagi na zalecenia inwestora ogrodzenia zostaną częściowo zmodernizowane i w tym celu zostaną uŜyte elementy ogrodzenia systemowego typu D
(ARTE) lub równowaŜne oraz brama dwuskrzydłowa typu D (ARTE) lub równowaŜne.
6. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

LP.
1
2

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
WYSZCZEGÓLNIENIE
ILOŚĆ
JM
UWAGI
KOMUNIKACJA
Szerokość 3,00 mb o nawierzchni glinowo Ciąg jezdny
36,00
mb
Ŝwirowej w obrzeŜach chodnikowych o wym.
100x20x6 cm.
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Ciąg jezdny

60,00

mb

4

Ciąg pieszy

151,00

mb

5

Ciągi piesze

5,00

mb

6

Plac wypoczynkowy

128,00

m2

4

Szerokość 3,00 mb z kostki brukowej gr. 8 cm
typu NOSTALIT kolor szary i czarny, obrzeŜa
chodnikowe o wym. 100x20x6 cm.
Szerokość 2mb o nawierzchni glinowo- Ŝwirowej w obrzeŜach EKO - BORD lub równowaŜne
Szerokość 2,5mb o nawierzchni z kostki typu
NOSTALIT szarej i czarnej (50%x50%) w
obrzeŜach chodnikowych 100x20x6
Plac glinowo - Ŝwirowych, obwody z obrzeŜy
EKO - BORD lub równowaŜne o dł. 57,5 mb
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Plac wypoczynkowy

62,00

8

Plac wielofunkcyjny

301,50

10

Ławka

5,00

11

Kosz na śmieci

12

Grill

9

13
14

Ogrodzenie

15

Brama dwuskrzydłowa

22

m2

Plac z kostki typu NOSTALIT szarej i czarnej
(50%x50%), obwody z obrzeŜy chodnikowych
100x20x6 o dł. 82,5 mb;
WYPOSAśENIE
Zakup i montaŜ ławek typu BULWAR art.
szt.
0085 – MULLER Jelcz- Laskowice Sp.z.o.o.
lub równowaŜne
m2

Zakup i montaŜ koszy na śmieci typu BULWAR art. 0200 i 0205 – MULLER Jelcz- Laskowice Sp.z.o.o. lub równowaŜne
Zakup i montaŜ grilla art. 6200 – MULLER
1,00
szt.
Jelcz- Laskowice Sp.z.o.o. lub równowaŜne
OGRODZENIE
Zakup i montaŜ ogrodzenia systemowego prostego typu D(ocynkowane ogniowo i malowa23,90
mb
ne proszkowo na kolor zielony RAL) - ARTE,
o wys. nadziemnej 1630mm lub równowaŜne
Zakup i montaŜ bramy dwuskrzydłowej wypełnienie typu D (ocynkowane ogniowo i ma2,00
szt.
lowane proszkowo na kolor zielony RAL) ARTE, szer. 4000 mm i wys. 1630 mm lub
równowaŜne
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Budowa nawierzchni kauczukowo- poliureta494,50
m2
nowej, obwody z obrzeŜy chodnikowych o dł.
93mb
Budowa opaski z kostki brukowej, bezfazowej
95,50
mb
szarej na obwodzie boiska szer. 0,5m
Zakup i montaŜ ławek typu BULWAR art.
2,00
szt.
0085 – MULLER Jelcz- Laskowice Sp.z.o.o.
lub równowaŜne
2,00

szt.
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Powierzchnia boiska

24

Opaska

25

Ławka

26

Kosz na śmieci

2,00

szt.

27

Słupki do siatkówki

1,00

szt.

28

Siatka do siatkówki

1,00

szt.

29

Kosze do koszykówki

2,00

szt.

30

Piłkochwyty

95,50

mb

47

48

Plac z kostki typu NOSTALIT szarej i czarnej
(50%x50%), obwody z obrzeŜy EKO- BORD
lub równowaŜne o dł. 28 mb;

Zakup i montaŜ koszy na śmieci typu BULWAR art. 0200 i 0205 – MULLER Jelcz- Laskowice Sp.z.o.o. lub równowaŜne
Zakup i montaŜ klp. słupków (dwa słupki) art.
2390 – MULLER Jelcz- Laskowice Sp.z.o.o.
lub równowaŜne
Zakup i montaŜ siatki do siatkówki dł. 9,5m –
BAGAN lub równowaŜne
Zakup i montaŜ koszy do koszykówki art.
2000 – MULLER Jelcz- Laskowice Sp.z.o.o.
lub równowaŜne
Zakup i montaŜ piłkochwytu z siatki polipropylenowej wys. 4m.,oczka siatki 12x12cm,
splot 3mm – BAGAN lub równowaŜne

ZIELEŃ

Dosiew trawników

695,00

mb
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Dosiew trawników parkowych na warstwie
urodzajnej 3-5cm (mieszanka „Gazon” firmy
Graminex lub równowaŜne o takim samym
składzie gat. nasion i jakości) z nawoŜeniem i
odchwaszczeniem wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych i wokół placów, szer. 0,5m

7. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRAC

7.1. Roboty ziemne
Dla planowanej inwestycji przewiduje się roboty ziemne polegające na korytowaniu
pod ciągi pieszo-jezdne ręcznie, przemieszczaniu mas ziemnych, poziomowaniu terenu, wykonaniu wykopów pod zamocowanie towarzyszących elementów zagospodarowania terenu. W
pierwszej kolejności zakłada się ściągnięcie humusu na głębokość min. 15-20cm. Następnie
naleŜy wykonać korytowanie w sposób zapewniający ostatecznie odpowiednie zorientowanie
wysokościowe obiektów. NaleŜy wykonać takŜe roboty agrotechniczne związane z nawiezieniem warstwy gleby Ŝyznej i zmieszaniem jej z gruntem rodzimym. Ponadto naleŜy wykonać
wykopy pod elementy zagospodarowania terenu.
Z dokonanego rozpoznania wynika, Ŝe część masy ziemnej uzyskanej przy wykonywaniu robót ziemnych moŜe być częściowo rozplantowana w obrębie planowanej inwestycji.
Przy większych ruchach mas ziemnych zebraną ziemię uformować w pryzmy – wywóz ziemi w
miejsce wskazane przez Inwestora, znajdujące się w obrębie gminy Budziszewice (transport na
odległość nie większą niŜ 5 km).
7.2. Wytyczne do budowy ciągów i nawierzchni parkowych
Przekrój przez nawierzchnię z kostki NOSTALIT

1. nawierzchnia z kostki NOSTALIT - warstwa grubości 8 cm
2. podsypka cementowo- piaskowa - warstwa grubości 3 cm
3. podsypka z mieszanki kruszyw - warstwa grubości 15 cm
4. grunt rodzimy
5. obrzeŜe betonowe 100x20x6
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 26 cm.
Zastosowanie:
− ciągi piesze w obrzeŜu betonowym o wym. 100x20x6 cm
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− place wielofunkcyjne w obrzeŜu betonowym o wym. 100x20x6 cm
Przekrój przez nawierzchnię glinowo- Ŝwirową

1. nawierzchnia glinowo- Ŝwirowa – warstwa grubości 5 cm
2. podbudowa z klińca (śr. 3-30 mm) - warstwa grubości 5 cm
3. podsypka kamienna zagęszczona (tłuczeń) – warstwa grubości 10 cm
4. grunt rodzimy
5. obrzeŜe typu EKO-BORD
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 20 cm.
Zastosowanie:
− ciągi piesze w obrzeŜu typu EKO-BORD z mocowaniem;
− place wypoczynkowe w obrzeŜu typu EKO-BORD z mocowaniem.
Przekrój przez nawierzchnię z kostki bezfazowej

1. nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej- warstwa grubości 8 cm
2. podsypka cementowo- piaskowa- warstwa grubości 3 cm
3. podbudowa z klińca- warstwa grubości 5 cm
7

4. podbudowa z tłucznia- warstwa grubości 15 cm
5. grunt rodzimy
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 31 cm.
Zastosowanie:
- opaska wokół boiska
Przekrój przez nawierzchnię sportową (kauczukowo- poliuretanową)

1. nawierzchnia kauczukowo- poliuretanowa - warstwa grubości 1,5 cm
2. warstwa wyrównawcza- kruszywo łamane (śr. 0-5 mm) – warstwa grubości 5 cm
3. warstwa konstrukcyjna- kruszywo stabilizowane (śr. 5-40 mm) – warstwa grubości 15 cm
4. podsypka piaskowa – warstwa grubości 10 cm
5. grunt rodzimy
6. obrzeŜe betonowe 100x20x6
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 31,5 cm.
Zastosowanie:
− boisko wielofunkcyjne
Parametry dróg i nawierzchni
Dla dróg jezdnych o nawierzchni betonowej przewidziano szerokość 3,00 m, podobnie jak dla ciągów jezdnych o nawierzchni glinowo- Ŝwirowej. Dla ciągów pieszych o nawierzchni betonowej przewidziano szerokość 2,50 m, a dla ciągów o nawierzchni glinowoŜwirowej - 2,00 m. Zastosować naleŜy profilowanie nawierzchni ciągów, dostosowując jej konstrukcje do ukształtowania terenu w ten sposób, by zapewnić najkorzystniejsze dla terenu powierzchniowe odwadnianie ciągów (jednostronne) i nie występowanie zastoisk wody w okresie
opadów. Podobnie place wielofunkcyjne naleŜy lekko wyprofilować, aby w okresie nawalnych
opadów moŜliwe było odwadnianie powierzchniowe (spadek ok. 1,5 - 2 % w kierunku terenów
zielonych).
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Uwaga: Nie dopuszcza się zmiany Ŝadnych parametrów na gorsze.
7.3. WyposaŜenie
Wszystkie elementy małej architektury (typy i ilość zgodnie z przedmiarem prac)
będą montowane zgodnie z zaleceniami producenta. Projektuje się ustawienie ławek, koszy na
śmieci, grilla, ogrodzeń, jak w przedmiarze prac. Wszystkie elementy drewniane (siedziska)
muszą być impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi.
Ławka parkowa (prod. MULLER) lub równowaŜne

Kosz na śmieci (prod. MULLER) lub równowaŜne

9

Grill (prod. MULLER) lub równowaŜne

Tradycyjny kosz do koszykówki (prod. MULLER) lub równowaŜne

10

Latarnia parkowa W33 (prod. ART METAL) lub równowaŜne
(propozycja, poza zakresem kosztorysowania)

Latarnia parkowa W50 (prod. ART METAL) lub równowaŜne
(propozycja, poza zakresem kosztorysowania)
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Uwaga: Wszystkie elementy metalowe będą malowane na kolor czarny.
Uwagą: Inwestor moŜe wykorzystać równowaŜne elementy nawierzchni i wyposaŜenia
innych firm niŜ podane w dokumentacji.
Za równowaŜne uwaŜa się produkty posiadające następujące cechy:
− będą toŜsame pod względem materiałowym, pod względem rodzaju impregnacji i zabezpieczeń antykorozyjnych,
− będą toŜsame pod względem formy i kolorystyki,
− będą zgodne z podanymi normami.

8. DODATKOWE ZALECENIA

1. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca składowania gruzu, mas ziemnych pochodzących z rozbiórek i korytowania.
2. Ukształtowanie terenu oraz projektowane alejki naleŜy dowiązać wysokościowo do przebiegających tam urządzeń obcych jak i istniejących na terenie obiektów i urządzeń (np. istniejące i projektowane ciągi piesze itp.).
3. Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, jak i przebudowę,
przełoŜenie urządzeń kolizyjnych (gdyby takowe wystąpiły) naleŜy wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci.
4. MoŜna wykorzystać ziemię z korytowania pod realizowanymi alejkami do kształtowania terenu na zagospodarowywanym obszarze. Szczegółowy sposób i zakres uzgadniać naleŜy w
trakcie wykonywania prac z Zamawiającym.

9. USTALENIA DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA TRAWNIKÓW
9.1. Siew nasion i pielęgnowanie posiewne
Czynności te są ogromnie waŜnym etapem w zakładaniu trawników. Niewłaściwie wykonany siew wpływa w decydujący sposób na obniŜenie jakości i wartości trawnika, zmniejsza
efekt nakładów poniesionych na przygotowanie gleby, nawoŜenie przedsiewne oraz na nasiona,
zwiększa natomiast koszty pielęgnowania. O udaniu się zasiewu przede wszystkim decydują:
stan gleby bezpośrednio przed siewem, termin siewu, głębokość siewu, sposób siewu, pielęgnowanie posiewne.
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9.2. Przygotowanie gleby przed siewem
Siać trawy moŜna dopiero po upływie kilkunastu dni od zakończenia zasadniczych prac
przygotowawczych. Okres ten potrzebny jest na to, aby spulchniona gleba w sposób naturalny
dostatecznie osiadła i aby ukazały się wschody chwastów. Przed siewem naleŜy je zniszczyć
grabiami.
Powierzchnia gleby powinna być bardzo dokładnie wyrównana, a przy chodzeniu gleba nie
moŜe się zapadać.
Przy zbyt silnym rozpyleniu powierzchni glebę moŜna przykryć cienką warstwą (do
2 cm) przesianej ziemi próchnicznej. Wyrównana powierzchnia daje moŜliwość równomiernego wysiewu nasion i umieszczenia ich na wymaganej głębokości. Z przygotowanej powierzchni
naleŜy starannie usunąć wszelkie kamienie, kawałki gruzu, szkła, które na trawnikach uŜytkowych są niebezpieczne dla ludzi, a poza tym mogą niszczyć elementy tnące kosiarek.
9.3. Termin siewu
Wybór terminu siewu zaleŜy od czasu zakończenia zasadniczych prac przygotowawczych, a przede wszystkim od uwilgotnienia gleby i powietrza oraz od temperatury. Zasadniczo
siew moŜna przeprowadzać od wiosny do wczesnej jesieni. Tereny zaorane późną jesienią powinno się obsiewać wiosną.
ZaleŜnie od warunków meteorologicznych w danym roku siać moŜna juŜ od końca marca, gdy średnia temperatura powietrza osiągnie co najmniej 5°C, a gleba będzie dostatecznie
ogrzana i obeschnięta. Zmienne temperatury i chłodne noce w tym okresie mogą opóźniać kiełkowanie nasion traw, a ułatwiać wschody chwastów. Korzystniejszym okresem siewu jest późne lato, tj. okres od początku sierpnia do pierwszej połowy września. W okresie tym jest na
ogół wystarczające uwilgotnienie gleby oraz występują wyrównane temperatury, poza tym jest
to naturalny okres kiełkowania nasion traw. Po tym terminie nie powinno się wysiewać nasion
traw ze względu na ryzyko słabych wschodów, oraz słabego zakorzenienia i krzewienia się roślin.
JeŜeli trawy przed zimą nie rozkrzewią się dostatecznie, moŜna je ewentualnie zabezpieczyć przed wymarzaniem, przykrywając powierzchnię trawnika warstwą ziemi próchnicznej,
kompostu, albo liści grubości 1-2 cm. Siewy jesienne mogą dać szczególnie dobre wyniki
dla traw, które szybko kiełkują (np. Ŝycica trwała) i silnie się krzewią w okresie długiej i ciepłej
jesieni.
Najsłabsze wyniki daje siew nasion w czerwcu oraz w lipcu, przede wszystkim
ze względu na wysokie temperatury w okresie lata.
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9.4. Głębokość siewu
Nasiona traw są stosunkowo drobne, a rozwijające się najpierw korzenie zarodkowe, a
następnie pęd, są bardzo delikatne. Z tych względów optymalne warunki wschodów i rozwoju
siewek uzyskuje się na glebach o odpowiedniej strukturze, zwłaszcza górnej warstwy, oraz przy
umieszczaniu nasion na głębokości od 0,5 do 1 cm. Na glebach lŜejszych, skłonnych do przesychania, naleŜy siać głębiej niŜ na glebach cięŜkich i wilgotniejszych. Głębokość siewu zaleŜy
równieŜ od gatunku, np. mietlice powinny być siane płytko, poniewaŜ do skiełkowania potrzebne jest im światło. Zarówno zbyt płytkie, jak i zbyt głębokie umieszczenie nasion w glebie
powoduje osłabienie wschodów. W niekorzystnych warunkach wilgotnościowych, np. przy
braku opadów i braku podsiąkania, przy powierzchniowym wysiewie nasiona mogą w ogóle nie
skiełkować.
9.5. Sposób siewu
Na niewielkich powierzchniach dobre rezultaty daje siew ręczny, rzutowy. Ze względu
na równomierność wysiewu korzystnie jest rozdzielić przeznaczoną ilość na dwie równe części
i wysiewać na krzyŜ, połowę w jednym kierunku, a resztę prostopadle do kierunku pierwszego.
Aby uniknąć zmniejszenia lub zwiększenia ilości wysiewu na jednostkę powierzchni (w stosunku do ilości projektowanej) powierzchnie trawnika naleŜy podzielić na części i kaŜdą z
nich obsiewać oddzielnie przeznaczoną partią nasion. JeŜeli wysiewamy mieszankę, w której
znajdują się nasiona róŜnej wielkości i o róŜnej masie, w czasie siewu naleŜy co Jakiś czas nasiona mieszać, poniewaŜ drobne nasiona przemieszczają się niŜej (np. mietlice, wiechliny), natomiast większe (np. Ŝycice, kostrzewa czerwona) pozostają w górze. Nasiona powinno wysiewać się przy bezwietrznej pogodzie, wyrzucając je blisko powierzchni gleby.
Do obsiewania duŜych powierzchni trawnika stosuje się specjalne siewniki rzutowe,
które wyposaŜone są w urządzenia uniemoŜliwiające rozwarstwienie się mieszanki nasion w
skrzyni siewnika oraz regulujące głębokość siewu. MoŜna równieŜ stosować siewniki rzędowe
pod warunkiem, Ŝe odległość rzędów nie będzie większa niŜ 5 cm. Przy większej rozstawie
rzędów, co ma miejsce w siewnikach rolniczych, jednolite zwarcie darni następuje dopiero po
kilku miesiącach, albo w następnym roku, a puste międzyrzędzia łatwo opanowują chwasty.
Aby zwiększyć równomierność wysiewu, nasiona trzeba wymieszać z piaskiem lub przesianą
ziemią kompostową.
Zakładając trawniki na niewielkich powierzchniach powinno się najpierw wysiać nasiona duŜe (Ŝycica, kostrzewa czerwona) w dwóch kierunkach i lekko je przykryć, a następnie,
równieŜ w dwóch kierunkach, nasiona drobne. Po wysiewie stosuje się wał gładki albo lekką
bronę. Pozwala to na umieszczenie nasion na właściwej dla nich głębokości.
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9.6. Pielęgnowanie posiewne
Wysiane nasiona niezwłocznie trzeba lekko przykryć ziemią, wyrównując ją grabiami
(na małych powierzchniach), kolczatką lub lekką broną. Następnie powierzchnię ugniata się
wałem gładkim o masie 75-100 kg i o szerokości roboczej 1 m. Na glebach piaszczystych, ubogich, wałowanie powinno się wykonać dwukrotnie. Dobrą metodą przykrycia nasion jest teŜ
równomierne pokrycie obsianej powierzchni warstwą ziemi próchnicznej lub ogrodowej grubości 1 cm, pozbawionej nasion chwastów. Na małych powierzchniach zabieg ten wykonuje się
ręcznie, zaś na duŜych — odpowiednio do tych celów przygotowanym siewnikiem do nawozów.
Młode zasiewy moŜna równieŜ przykryć matami foliowymi perforowanymi. Osłaniają je
one przed nie sprzyjającymi warunkami meteorologicznymi, wpływają na przyspieszenie kiełkowania, zabezpieczają przed wydziobywaniem nasion przez ptaki oraz przed wywiewaniem
przez wiatry. Maty moŜna zostawić do fazy krzewienia się traw.
Gdy rośliny osiągną wysokość 10 cm, młody trawnik naleŜy skosić, ale niezbyt nisko, tzn. do
około 5 cm. Dzięki temu rośliny wolniej rosnące będą miały dostęp do światła, które ułatwi im
dalszy wzrost, poza tym zabieg ten korzystnie wpływa na krzewienie traw oraz niszczy chwasty.
Do tego celu naleŜy uŜywać kosiarek bębnowych, o noŜach bardzo ostrych, poniewaŜ słabo
ukorzenione rośliny łatwo moŜna powyrywać przy koszeniu tępymi noŜami.
Następne koszenia powinny być wykonywane regularnie. Trawniki dywanowe i sportowe kosi
się, gdy wysokość roślin przekroczy 5 cm, a trawniki parkowe, gdy wysokość ich osiągnie 1012 cm.
JeŜeli na nowo załoŜonym trawniku pojawiają się chwasty jednoroczne, termin koszenia
naleŜy przyspieszyć, poniewaŜ rozwój niektórych gatunków chwastów jest bardzo szybki (np,
komosa, chwastnica jednostronna, włośnica). Chwasty jednoroczne łatwo jest całkowicie wyeliminować z darni po kilku koszeniach. Pojawiające się na trawnikach chwasty wieloletnie
trzeba zwykle usuwać ręcznie, zwłaszcza rozetkowe, nisko rosnące, np. mniszek, stokrotka,
babki, które przy koszeniu nie są uszkadzane. Zaleca się teŜ opryskiwanie trawników herbicydami, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju chwastów. W tym celu stosuje się np. Chwastox
lub Pielik, a w przypadku gwiazdnicy i rumianku — Aminopielik D, P lub M. Zachwaszczenie
perzem nie jest tak groźne jak do niedawna przypuszczano. Częste koszenie osłabia jego Ŝywotność i przestaje on być konkurencyjny w stosunku do wysianych traw.

15

10. OBSŁUGA GEODEZYJNA, BADANIA
1. Do obowiązków wykonawcy naleŜy pełna obsługa geodezyjna w trakcie trwania robót, takŜe
w zakresie wytyczenia nasadzeń.
2. Potwierdzeniem wykonania prac winna być sporządzona inwentaryzacja powykonawcza z
pisemnym potwierdzeniem zakresu rzeczowego wykonanych prac. Inwentaryzacja powykonawcza winna zostać przedłoŜona Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem prac do odbioru.
3. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej
jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczególności w wypadku
stwierdzenia przez inspektora nadzoru niezgodności uziarnienia mieszanki Ŝwirowej na budowę nawierzchni alejek z dokumentacją – obowiązek przedłoŜenia stosownego badania i
potwierdzenia, Ŝe zastosowana frakcja jest zgodna z projektowaną w dokumentacji.
5. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę punktów osnowy geodezyjnej lub punktów
określających granicę własności Wykonawca odtworzy je na koszt własny zlecając wykonanie uprawnionym słuŜbom geodezyjnym.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego działania polegające
na uszkodzeniu instalacji na powierzchni jak i urządzeń podziemnych wykazanych
w projekcie.
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