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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 zagospodarowania terenu wokół
Szkoły;
• Inwentaryzacja terenu wykonana jako wstępny etap projektu;
• Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół szkoły z uwzględnieniem placu zabaw
oraz ścieŜki sportowej.
2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół szkoły pod kątem rekreacyjno- wypoczynkowym z projektem budowy
placu zabaw i ścieŜki sportowej. Inwestycję przewiduje się realizować wieloetapowo. Realizacja pierwszego etapu przewidziana jest na 2009/2010 rok.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres terytorialny opracowania obejmuje teren naleŜący do gminy nr ewid. 637
połoŜony w miejscowości Budziszewice przy ulicy Szkolnej o łącznej powierzchni 0,853ha.
Działka przylega od strony północnej do ulicy, od strony wschodniej sąsiaduje z lasem, a od
strony zachodniej graniczy z terenem zabudowanym i główną drogą dojazdową. Od strony południowej planowana jest budowa miasteczka ruchu drogowego.
Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:
- projekt koncepcyjny budowy placu zabaw oraz urządzenie ścieŜki sportowej;
- projekt wykonawczy dróg i nawierzchni;
- projekt wykonawczy elementów małej architektury;
- projekt wykonawczy zieleni;
- 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 pofałdowany, uformowany naturalnie, w
niewielkiej formie sztucznie. Pod względem przyrodniczym teren posiada znaczące wartości z
uwagi na sąsiedztwo lasu i dróg o niewielkim natęŜeniu ruchu. Opracowywany obszar posiada
juŜ elementy zabudowy w postaci zespołu szkół: podstawowej i gimnazjum. Brakuje jednak na
tym terenie miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieŜy. Na tyle budynku szkoły, od strony
północnej znajduje się rozległy niezagospodarowany plac, który mógłby spełniać funkcje rekreacyjno- sportowe. Pojawiają się równieŜ miejsca, które nieformalnie spełniają funkcje parkingu, powodując, iŜ teren traci wszelkie walory reprezentacyjne. Stan zdrowotny istniejącego
drzewostanu w zasadzie 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 coraz większym problemem wśród młodzieŜy, wynikającym z braku
ruchu, a takŜe potrzebą wyraŜoną przez władze gminy, projekt przewiduje stworzenie na tym
terenie kompleksowego placu zabaw oraz ścieŜki zdrowia. Precyzyjne określenie potrzeb pozwala na lokalizacje oczekiwanych funkcji terenu w obrębie kompleksu sportowo- rekreacyjnego, w postaci placu zabaw zlokalizowanego na wyŜszym tarasie i ścieŜki zdrowia usytuowanej
w bezpośrednim sąsiedztwie placu, która będzie spełniała takŜe rolę komunikacyjną. Przewiduje się równieŜ miejsce pod plac zabaw na niŜszym tarasie. Poszczególne wnętrza formalnofunkcjonalne łączył będzie układ roślinności, który podkreśli równieŜ kształt poszczególnych
tarasów, a takŜe wzmocni układ komunikacyjny. W części frontowej budynku szkoły kompozycje roślinne pozwolą uporządkować przestrzeń i nadać jej charakter reprezentacyjny.
Budynek usytuowany jest bliŜej południowej granicy działki, przy drodze dojazdowej. Z uwagi na funkcje i przeznaczenie, w jego sąsiedztwie zaprojektowane zostały ciągi piesze oraz pieszo- jezdne, a takŜe place wielofunkcyjne o róŜnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem potrzeby miejsc parkingowych. Wokół poszczególnych ciągów, placów i obiektów rekre3

acyjno- sportowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, zaproponowano swobodne nasadzenia krzewów o duŜych walorach dekoracyjnych. Nasadzenia zmiękczają surowy przebieg głównych ciągów komunikacyjnych oraz formę placów, ale takŜe podkreślają i nawiązują do swobodnego przebiegu komunikacji wokół tarasów z placem zabaw i miejscem pod plac zabaw.
WyposaŜenie terenu stanowią: ławki, kosze na śmieci, proponowane lampy parkowe, gazony na
kwiaty, urządzenia zabawowe i rekreacyjne oraz stojaki na rowery. 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
kostki betonowej typu NOSTALIT w obrzeŜu chodnikowym. Dla zachowania istniejącego
układu głównych dróg dojazdowych utrzymano ich nawierzchnią i szerokość, a pozostały układ
komunikacyjny umiejscowiono na tyle budynku wokół placu zabaw i ścieŜki sportowej. W obrębie terenu objętego opracowaniem pojawiają się place wielofunkcyjne, równieŜ z elementami
wypoczynkowymi, o nawierzchni z kostki typu NOSTALIT oraz place wypoczynkowe o nawierzchni glinowo - Ŝwirowej w zaleŜności od przewidzianych funkcji. Poza tym są place o
nawierzchni piaszczystej, dla uzyskania odpowiednich parametrów uŜytkowania.
Na poszczególnych placach przewidziano ustawienie ławek betonowych z siedziskami drewnianymi oraz betonowych koszy na śmieci, przy ławkach w odległości ok. 1 m. Ponadto proponuje się zamontowanie gazonów na kwiaty oraz czterostanowiskowych stojaków na
rowery. Dla odpowiedniego przygotowania terenu do pełnienia swoich funkcji takŜe w czasie
zimowym i wieczorami proponuje się montaŜ latarni parkowych rozmieszczonych symetrycznie wokół całego terenu. Wszystkie ww. elementy winny być skomponowane pod względem
kolorystycznym.
Przewiduje się równieŜ montaŜ urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz elementów sportowo- rekreacyjnych na ścieŜce sportowej. Z uwagi na zalecenia inwestora na terenie
zostało zaprojektowane niskie ogrodzenie wydzielające obszar placu zabaw .
Na całym terenie przewiduje się nasadzenia średnich krzewów oraz krzewinek, których układ będzie współgrał ze swobodnie poprowadzoną komunikacją i zmiękczał regularny
kształt głównych ulic i placów wielofunkcyjnych. Przewiduje się takŜe nasadzenia większych
krzewów o funkcjach izolacyjno- maskujących. Poza tym nasadzenia te podniosą walory estetyczne i mikroklimatyczne opisywanego terenu.
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6. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Jm

1.

Ciągi piesze

29,50

mb

2.

Ciągi piesze

94,40

mb

3.

Ciągi piesze

5,00

mb

4.

Ciągi jezdne

40,00

mb

5.

Plac wielofunkcyjny

204,20

m²

6.

Plac wypoczynkowy

130,00

m²

7.

Ławki

4,00

szt.

8.

Kosze na śmieci

1,00

szt.

9.

Gazony na kwiaty

3,00

szt.

10.

Stojaki na rowery

3,00

szt.

11.

Plac zabaw

12.

Plac zabaw

338,00

m²

13.

Plac dla opiekunów

60,00

m²

14.

Schody ziemne

11,00

m²

15.

Ławki

5,00

szt.

16.

Kosze na śmieci

2,00

szt.
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Uwagi
Szerokość 2,50 mb z kostki brukowej gr.
6 cm typu NOSTALIT kolor szary,
obrzeŜa chodnikowe o wym. 100x20x6
cm.
Szerokość 1,60 mb o nawierzchni glinowo - Ŝwirowej w obrzeŜach elastycznych
EKO-BORD lub równowaŜne z mocowaniem kotwami stalowymi
Szerokość 1,50 mb z kostki brukowej gr.
6 cm typu NOSTALIT kolor szary,
obrzeŜa chodnikowe o wym. 100x20x6
cm.
Szerokość 2,50 mb o nawierzchni glinowo - Ŝwirowej w obrzeŜach elastyczne
EKO-BORD lub równowaŜne z mocowaniem kotwami stalowymi
Plac z kostki brukowej gr. 8 cm typu
NOSTALIT kolor szary, w obrzeŜu
chodnikowym o wym. 100x20x6 cm.
Plac z kostki brukowej gr. 8 cm typu
NOSTALIT kolor szary, w obrzeŜu
chodnikowym o wym. 100x20x6 cm.
Zakup i montaŜ ławek betonowych typu
Bulwar firmy Muller lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ koszy na śmieci betonowych typu Bulwar firmy Muller lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ betonowych gazonów na
kwiaty art. 6800 firmy Muller lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ czterostanowiskowych
stojaków na rowery art. 0240/A firmy
Muller lub równowaŜne.
Plac o zróŜnicowanej nawierzchni w zaleŜności od pełnionych funkcji
Plac o nawierzchni piaszczystej w obrzeŜu z palisady gumowej o śr. 15cm,
78,5mb, brązowej FLEXI STEP lub równowaŜne.
Plac glinkowo- Ŝwirowy w obrzeŜu z palisady gumowej o śr. 15cm, 20,5mb, brązowej FLEXI STEP lub równowaŜne.
Schody ziemne o nawierzchni glinkowoŜwirowej w obrzeŜu z palisady gumowej
o śr. 15cm,40,0mb, brązowej FLEXI
STEP lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ ławek z oparciem typu
RUSTIKAL firmy Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ koszy na śmieci typu
PARK firmy Komserwis lub równowaŜne.

17.

Urządzenie zabawowe

1,00

szt.

18.

Urządzenie zabawowe

1,00

szt.

19.

Urządzenie zabawowe

1,00

szt.

20.

Urządzenie zabawowe

1,00

szt.

21.

Urządzenie zabawowe

1,00

szt.

22.

ŚcieŜka sportowa

23.

Ciąg pieszy

125,00

mb

24.

Place o nawierzchni piaszczystej

137,50

m²

25.

Urządzenie rekreacyjnosportowe

1,00

szt.

26.

Urządzenie rekreacyjnosportowe

1,00

szt.

27.

Urządzenie rekreacyjnosportowe

1,00

szt.

28.

Urządzenie rekreacyjnosportowe

1,00

szt.

29.

Urządzenie rekreacyjnosportowe

1,00

szt.

30.

Urządzenie rekreacyjnosportowe

1,00

szt.

31.

Ławki

2,00

szt.

32.

Kosze na śmieci

1,00

szt.

33.

Ogrodzenie

39,25

mb

34.

Ogrodzenie

11,00

mb

35.

Trawnik parkowy

0,1324

ha

124,00

szt.

1912,00

szt.

36.
37.

Sadzenie krzewów liściastych (duŜych)
Sadzenie krzewów liścia-
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Zakup i montaŜ HUSTAWKI PODWÓJNEJ wys. 250 firmy Ziegler lub
równowaŜne.
Zakup i montaŜ TUNELU Z MOSTEM l
firmy Ziegler ub równowaŜne.
Zakup i montaŜ BUJAKA SPRĘśYNOWEGO – ZWIERZĘ „śABA” firmy Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ WIEśY ZABAWOWEJ
Z DACHEM DWUSPADOWYM firmy
Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ ZESTAWU ZABAWOWEGO „HOFGEN” firmy Ziegler
lub równowaŜne.
Pola i ciągi o zróŜnicowanej nawierzchni
w zaleŜności od pełnionych funkcji.
Szerokość 1,60 mb o nawierzchni glinowo - Ŝwirowej w obrzeŜach elastycznych
EKO-BORD lub równowaŜne z mocowaniem kotwami stalowymi
Plac o nawierzchni piaszczystej w obrzeŜu z palisady gumowej o śr. 15cm,108,0
mb, brązowej lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ „LASU Z PALI” firmy
Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ „DRABINKI DO BALANSOWANIA” firmy Ziegler lub
równowaŜne.
Zakup i montaŜ „POPLĄTANEJ
ŚCIEśKI” firmy Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ „SZCZUDEŁ” firmy
Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ „MOSTKA DO WSPINACZKI” firmy Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ „STACJI METEOROLOGICZNEJ” firmy Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ ławek z oparciem typu
RUSTIKAL firmy Ziegler lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ koszy na śmieci typu
PARK firmy Komserwis lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ ogrodzenia niskiego
ocynkowanego wys. 800mm art. 30 firmy
Bendex lub równowaŜne.
Zakup i montaŜ segmentów ogrodzeniowych art. 0970 firmy Muller lub równowaŜne.
Mieszanka parkowa „Gazon” lub równowaŜne.
Gat.: Lonicera tatarica ‘Arnold Red’, Pyracantha coccinea var. 'Kuntayi'
Gat.: Berberis thunbergii 'Atropurpurea

38.

Sadzenie krzewinek

401,00

szt.

Nana', Berberis thunbergii ‘Aurea’, Cotoneaster radicans (dammeri) 'Eichholz',
Spiraea japonica 'Walbuma.
Gat.: Vaccinium myrtillus

39.

Korowanie krzewów

2036,00

szt.

Ekolignit zastępczo za korę.

stych (średnich)

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
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Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 26 cm.
Zastosowanie:
− ciągi piesze w obrzeŜu betonowym o wym. 100x20x6 cm
− place wielofunkcyjne w obrzeŜu betonowym o wym. 100x20x6 cm
Przekrój przez nawierzchnię 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 elastyczne EKO-BORD lub równowaŜne
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 20 cm.
Zastosowanie:
− ciągi piesze w obrzeŜu elastycznym EKO-BORD lub równowaŜne;
− pola dla opiekunów na placu zabaw.
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Przekrój przez nawierzchnię z piasku gruboziarnistego

1. nawierzchnia z piasku 0,2-2 mm bez frakcji ilastych- warstwa grubości 30 cm
2. podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa grubości 10 cm
3. grunt rodzimy
4. palisada gumowao śr. 15cm,
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 40 cm.
Zastosowanie:
− pole piaskowe na placu zabaw dla dzieci
− pola pod urządzenia sportowo- rekreacyjne na ścieŜce sportowej
Parametry dróg i nawierzchni
Dla dróg jezdnych o nawierzchni betonowej przewidziano szerokość 2,50 m, podobnie jak dla ciągów jezdnych o nawierzchni Ŝwirowej. Dla ciągów pieszych o nawierzchni
betonowej przewidziano szerokość 1,50 m, a dla ciągów o nawierzchni Ŝwirowej - 1,60 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).
Uwaga: Nie dopuszcza się zmiany Ŝadnych parametrów na gorsze.
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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, gazonów na kwiaty, stojaków na rowery, ogrodzeń, latarni parkowych oraz urządzeń
zabawowych i rekreacyjno- sportowych, 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.

10

Gazon na kwiaty (prod. Muller) lub równowaŜne.

Czterostanowiskowy stojak na rowery (prod. Muller) lub równowaŜne.

11

Latarnia parkowa WS2 (prod. Art. Metal) lub równowaŜne.
(propozycja, poza zakresem kosztorysowania)

HUSTAWKA PODWÓJNA wys. 250 (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

12

TUNEL Z MOSTEM (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

BUJAK SPRĘśYNOWY – ZWIERZĘ „śABA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

13

WIEśA ZABAWOWA Z DACHEM DWUSPADOWYM (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

ZESTAW ZABAWOWY „HOFGEN” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

14

„LAS Z PALI” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

„DRABINKA DO BALANSOWANIA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

15

„POPLĄTANA ŚCIEśKA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

„SZCZUDŁA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
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„MOSTEK DO WSPINACZKI” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.

„STACJA METEOROLOGICZNA” (prod. Ziegler) lub równowaŜne.
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Uwagą: Inwestor moŜe wykorzystać równowaŜne elementy 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 URZĄDZANIA ZIELENI
9.1.

Sadzenie krzewów

9.1.1. Terminy
Krzewy sadzi się wiosną – od połowy kwietnia do połowy maja i późnym latem – od
połowy sierpnia do połowy września.
Terminy wyŜej wymienione dotyczą przede wszystkim roślin sadzonych z tzw. uprawy
w gruncie. Rośliny prowadzone w szkółce w pojemnikach, a takie zaleca się zastosować w tym
przypadku, sadzone z dobrze uformowaną bryłą korzeniową moŜna sadzić przez cały okres wegetacji. Pamiętać jednak naleŜy by sadzenie to odbywało się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (pochmurny, deszczowy i bezwietrzny dzień) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej ilości wody (intensywne podlewanie) przez kilka tygodni po posadzeniu by nie naraŜać rośliny na przesuszenie - zwłaszcza w okresie letnim.
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9.1.2. Przygotowanie podłoŜa
NajwaŜniejszymi czynnościami poprzedzającymi sadzenie krzewów jest oczyszczenie
terenu z chwastów i innych zanieczyszczeń. Wszystkie gatunki nie wymagają specjalnego
przygotowania ziemi do wypełnienia dołów, zaleca się jednak całkowitą wymianę ziemi na Ŝyzną, ogrodniczą lub przynajmniej zmieszanie gleby urodzajnej z rodzimą w stosunku 1:1.
9.1.3. Technika sadzenia
Krzewy sadzi się tak głęboko jak rosły w szkółce, a łatwo korzeniące się moŜna posadzić kilka centymetrów głębiej. Wielkość dołów uzaleŜniona jest od wielkości bryły korzeniowej. Przeciętnie wykonuje się doły o wielkości 30x30cm i głębokości 30 - 50cm.
Po całkowitym wypełnieniu dołu naleŜy krzew obficie podlać. Następnie wokół krzewu formujemy misę, którą wypełniamy 5 cm warstwą kory sosnowej, pomoŜe ona utrzymać dłuŜej wilgotność gleby wokół krzewu i utrudni rozrastanie się chwastów.
9.2.

Zakładanie rabat z roślin okrywowych

9.2.1. Terminy
Analogicznie jak krzewów.
9.2.2. Przygotowanie podłoŜa
Teren na którym będą sadzone rośliny okrywowe naleŜy przekopać na głębokość ok.
20cm a następnie ziemię dokładnie rozdrobnić. Wierzchnią warstwę ziemi (10 cm) wzbogacamy Ŝyzną ziemią np. ziemią ogrodnicza wymieszaną z torfem w stosunku 4:1 i rozsypujemy
nawozy mineralne (ok. 0.4 kg/10m2 np. Fruktus 1 lub 2, albo innymi nawozami mineralnymi
wieloskładnikowymi wg wskazań producenta). Tak przygotowane podłoŜe naleŜy wymieszać
glebogryzarką lub bardzo dokładnie zagrabić i wyrównać powierzchnię.
9.2.3. Technika sadzenia
Większość tego rodzaju roślin prowadzonych jest w szkółce w pojemnikach. Rośliny
sadzi się ręcznie, tak głęboko jak rosły poprzednio w pojemniku. Po wyznaczeniu miejsc w których mają rosnąć, wykopuje się dołki i wkłada roślinę uwaŜając by bryła korzeniowa nie uległa
zniszczeniu, zasypuje ziemią i ostroŜnie, ręcznie ugniata ziemię wokół.
Zaleca się ściółkowanie całych powierzchni rabat 3-cm warstwą torfu lub bardzo drobnej kory.
Przy kaŜdej roślinie naleŜy pozostawić wokoło niewielkie kilkucentymetrowe zagłębienie dla
łatwiejszego gromadzenia się wody podczas podlewania i opadów deszczu.
9.3. Pielęgnacja
Pielęgnacja roślin polega przede wszystkim na odchwaszczaniu gleby i jej nawoŜeniu co
3-4 lata w maju, np.: Azofoska lub Fruktus 2 ok. 20-30 g/m2. W okresie suszy niezbędne jest
19

podlewanie roślin, lepiej podlewać rzadziej lecz obficiej. Pozostałe zabiegi pielęgnacyjne to
kilkakrotne w ciągu sezonu odchwaszczenie, uzupełnianie ściółki (wiosną) i nawoŜenie co 2
lata w ilości od 50 do 70 g/10m2 (np. Fruktus 2), nawoŜenia nie wolno przeprowadzać później
niŜ w końcu lipca. Na zimę, zwłaszcza w ciągu kilku pierwszych sezonów, dobrze jest lekko
przykryć rośliny gałązkami roślin iglastych (nie wolno w tym celu stosować liści).
9.4. Wykaz roślinności

Lp. Nazwa łacińska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dobór gatunkowy
Nazwa polska

Krzewy liściaste
Berberis thunbergii ‘Aurea’
Berberys Thunberga ‘Aurea’
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Berberys Thunberga
Nana'
'Atropurpurea Nana'
Cotoneaster radicans (dammeri)
Irga 'Eichholz'
'Eichholz'
Lonicera tatarica ‘Arnold Red’
Suchodrzew tatarski 'Arnold
Red'
Pyracantha coccinea var. 'KunOgnik szkarłatny 'Kuntayi'
tayi'
Spiraea japonica 'Walbuma
Tawuła japońska 'Walbuma'
Krzewinki
Vaccinium myrtillus
Borówka czarna

Rozsada
(m)

Ilość
(szt.)

0.5 x 0.5
1.0 x 1.0

3
718

1.0 x 1.0

768

2.0 x 2.0

110

1.5 x 1.5

14

0.8 x 0.8

423

5 szt./m2

401

Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie wysokogatunkowego
materiału w pojemnikach. Krzewy w zaleŜności od pokroju i osiąganej wysokości od 0,5 do 1,5
m, w przypadku krzewów okrywowych naleŜy wysadzać rośliny dobrze rozkrzewione tj, min. 3
gałązki na szer. min. 30 cm. Wielkość materiału naleŜy precyzyjnie określić dla kaŜdego gatunku w dokumentacji kosztorysowej.
9.5. Zakładanie trawników
9.5.1. 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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9.5.2. 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, na
małych powierzchniach grabiami, na duŜych - lekką broną.
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.
9.5.3. 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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9.5.4. 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.

9.5.5. 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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9.5.6. 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.
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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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