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  CZĘŚĆ OPISOWA 
   

  1.1. ARCHITEKTURA -elementy małej architektury 
1. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem. 
Inwentaryzacja, 
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Wizje lokalne, 
Uzgodnienia z użytkownikiem,  
Obowiązujące normy , przepisy i literatura, 
Projekt zagospodarowania terenu opracowany w 2008 roku dla przedmiotowego 
terenu, 
 
2. Przedmiot i cel opracowania 

         Przedmiotem dokumentacji jest projekt zagospodarowania terenu.  
         Obszar opracowania stanowi półotwarty dziedziniec pomiędzy kompleksem 

budynków należących do Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

         Zakres opracowania obejmuje: 
         - elementy małej architektury, 
         - ogrodzenie terenu, 
         - nawodnienie, 
         - projekt szaty roślinnej. 
         Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu, które umożliwi 

funkcjonowanie obszaru jako przestrzeni o charakterze rekreacyjno – 
wypoczynkowej.       

      
      3. Lokalizacja 

          Przedmiotowy  teren zlokalizowany jest przy ul. Przesmyckiego 10 na 
działce nr 26, obręb Karłowice we Wrocławiu. Należy do kompleksu budynków 
użytkowanych przez Uniwersytet Wrocławski jako Studium Wychowania 
Fizycznego.  
 
4. Opis stanu istniejącego 
       Na terenie objętym inwestycją w III kwartale 2015 zrealizowano utwardzone 
ciągi i place piesze.  
     Na osi tarasu wykonano półokrągły plac, przypisano mu funkcję sceny, z 
możliwością wykorzystania do scenografii zlokalizowany powyżej  taras i 
budynek. 
Półokrągłą formę podkreślono dodatkowo trzema liniami uformowanymi z kostki 
granitowej okalającymi plac w rozstawie gradientowym.   
W obrębie przedmiotowego terenu wykonano ścieżki piesze z placami, schody 
terenowe oraz murki oporowe. Wszystkie elementy  wykonano z kostki 
graniowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. 
 
       Obszar pokryty jest starodrzewem. Przeważające gatunki to: klon pospolity 
Acer platanoides  oraz sosna pospolita  Pinus silvestris 
Ukształtowanie terenu nierówne z nachyleniem w kierunku ul. Przesmyckiego. 
Różnica pomiędzy najwyżej i najniżej położonym terenem wynosi około 1m 
(różnica ta występuje na docinku 110 m, w kierunku północno-południowym). 
Teren od strony wschodniej graniczy z wewnętrzna drogą dojazdową, od strony 
południowej z utwardzonym dojściem do budynku.  
       Dziedziniec wymaga dalszego uporządkowania i zagospodarowania z 
wykorzystaniem istniejącego materiału roślinnego i ukształtowania terenu. 
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Jednocześnie należy pokreślić duży potencjał miejsca jako terenu o znaczeniu 
rekreacyjno – wypoczynkowym.   
 
sieci uzbrojenia terenu 
Przez przedmiotowy teren przebiegają elementy i sieci uzbrojenia terenu: 
- sieć ciepłownicza, 
-kanalizacja deszczowa. 
W obszarze występowania sieci uzbrojenia terenu prace budowlane i terenowe 
należy wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
 5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
5.1. Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne. 
Teren wyposaża się w elementy małej architektury jak altany, ławki, kosze na 
śmieci.  
Obszar będzie ze wszystkich stron zamknięty: od północnego -  zachodu 
istniejącymi budynkami, a od południowego – wschodu nowoprojektowanym 
ażurowym ogrodzeniem. Na teren będą prowadziły trzy wejścia. 
 
5.2 Opis  prac  budowlanych i elementy wyposażenia terenu 
5.2.1. Ogrodzenie 

Wokół terenu od strony południowej i wschodniej zaprojektowano 
ogrodzenie z trzema bramami wejściowymi.  
Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 1.3/Z na którym 
pokazano podział modularny i kompozycyjny. Przed przystąpieniem 
do realizacji (zleceniem na zakład produkcyjny) należy wytyczyć  
ogrodzenie osiowo w terenie i  sprawdzić wymiary w naturze. 

Ogrodzenie zaprojektowano ze stali profilowanej St3SX, z następujących profili: 
- słupki z rur kwadratowych 80 x 80 /4, 
- ramy z rur kwadratowych 40 x 40/4, 
- wypełnienie  z rur prostokątnych 30 x 15/4 . 

Słupki ogrodzenia  należy mocować do podłoża za pomocą śrub M12 
i  talerzyków 15 x15 x 1,2.   
Pod słupki wykonać fundamenty 30 x 30 cm z betonu C16/20, 
posadowione 80 cm poniżej poziomu terenu. 

       
Zabezpieczenia chemoodporne elementów  stalowych 
       Elementy stalowe oczyścić do 2 stopnia czystości następnie zagruntować 
2x farbą chloro kauczukową do gruntowania przeciwrdzewną chromianowa o 
symbolu – 1317-221-0351(7221-006+250) i pomalować 2 x emalią chloro 
kauczukową ogólnego stosowania o symbolu 1317-261+01(7261-000-xxx) o 
grubości - 150 mikrometrow. 
Wierzchnią warstwę stanowi farba wierzchniego krycia w kolorze antracytu o 
symbolu RAL 7016. 

      
    5.2.2.  Elementy wyposażenia terenu – mała architektura 

Elementy małej architektury należy zamontować zgodnie z lokalizacją 
przedstawioną na rysunku nr 1.1/Z. 
Teren wyposaża się w : 
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- altanę drewnianą nr 1, o średnicy ø740 cm podstawy i ø 870cm średnicy 
dachu - 1 sztuka (oznaczenie na rysunku nr 1), 
- altanę drewnianą nr 2, otwartą o średnicy ø430 cm - 1 sztuka (oznaczenie na 
rysunku nr 2), 
- ławki stalowe- gięte po łuku (oznaczenie na rysunku nr 3)- 13 sztuk, 
- kosze na śmieci wykonane z blachy stalowej perforowanej(oznaczenie na 
rysunku nr 4) - 6 sztuk  

 

Altana drewniana nr 1 

     Altanę wykonać w konstrukcji drewnianej ze świerku skandynawskiego, 
zastosować                    klasę drewna  klejonego GL24/CE.  
Altanę wykonać o  średnicy 740 cm w poziomie przyziemia i o średnicy dachu 870 
cm.  
Jako główne elementy konstrukcyjne zastosować  8 słupów o wymiarach 200 x 
200mm i wysokości 2400mm w rozstawie równomiernym po obwodzie koła o 
średnicy 740 cm. Wysokość całkowita altany wynosi 3,93m. 
Słupy zakotwić w wylewanej płycie betonowej stanowiącej jednocześnie element 
konstrukcyjny podłogi altany. Słupy drewniane połączyć z płytą przy użyciu 
stalowych łączników ciesielskich.  
    Na słupach oprzeć łukowe belki obwodowe. Konstrukcję zadaszenia wykonać z 
krokwi giętych  po łuku , łączonych odcinkowo. Przyjęto krokwie o przekroju 90 
x120 mm oraz 55 x 120 mm. Środkową część dachu zwieńczyć kopulą (latarnią), 
zbudowaną z odcinkowych krokwi opartych na zworniku i wewnętrznej podwójnej 
belce obwodowej 2 x (120 x 44mm).  Schemat konstrukcyjny altany przedstawiono 
na  rysunku  nr  1.4/Z. Pomiędzy słupami altany zamontować balustradę o 
wysokości 78 cm, w odległości około 30 cm od poziomu gruntu. Ścianki balustrady 
wykonać z deski - kantówki o wymiarach 16 x 95 mm, mocowanych jedna przy 
drugiej. 

Dach altany pokryć gontem bitumicznym w kolorze ceglanym. W celu pokrycia 
dachu gontem wykonać na całej powierzchni dachu deskowanie. Poglądowy 
rysunek altany przedstawiono na schemacie - rysunek nr  1.4/Z  

Wszystkie elementy drewniane łączyć za pomocą okuć ciesielskich w postaci 
kątowników, wieszaków belek, śrubokrętów, wkrętów, gwoździ, prętów 
gwintowanych, podkładek i nakrętek kołpakowych. 
Podłogę w altanie wykonać jako drewnianą. Jako element wierzchni zastosować 
deskę tarasową ze świerku skandynawskiego grubości 28 mm , układaną na 
legarach drewnianych 5 x 10 cm w układzie promienistym. Legary zamocować do 
wylewanej płyty betonowej z dystansem za pomocą łączników stalowych.  

Altana drewniana nr 2 

Altanę wykonać w konstrukcji drewnianej ze świerku skandynawskiego, zastosować                    
klasę drewna  klejonego GL24/CE.  
Altanę wykonać o  średnicy ø430 cm  (średnica belki obwodowej na wysokości 
2,5m)  i o średnicy dachu ø480 cm.  Wysokość całkowita altany wynosi 3,38m.  
Jako główne elementy konstrukcyjne zastosować  4 słupy w formie okrągłych bali o 
średnicy 120 mm i wysokości 2500mm  w rozstawie 2852mm równomiernym po 
obwodzie koła. 
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Słupy powiązać z gruntem za pomocą wylewanych fundamentów 40 x 40 cm 
zgłębionych 80 cm poniżej poziomu gruntu. Słupy drewniane połączyć z 
fundamentem przy użyciu stalowych łączników ciesielskich.  
    Na słupach oprzeć zespolone łukowe belki obwodowe o przekroju 44x 90mm. 
Konstrukcję zadaszenia wykonać z krokwi giętych  po łuku o przekroju 40 x 44 mm 
połączonych ze sobą w środku za pomocą talerza( zwornika). Schemat 
konstrukcyjny altany przedstawiono na  rysunku  nr  1.6/Z. 

Wszystkie elementy drewniane łączyć za pomocą okuć ciesielskich w postaci 
kątowników, wieszaków belek, śrubokrętów, wkrętów, gwoździ, prętów 
gwintowanych, podkładek i nakrętek kołpakowych. 

Altana będzie stanowiła formę przestrzenną, otwartą bez pokrycia dachu.  

Ławki 

       Na przedmiotowym terenie należy zamontować 13 ławek.  

Pięć ławek zamontować wzdłuż ścieżek w  półkolach w miejscach wskazanym na 
rysunku nr 1.1/Z. Pięć wewnątrz altany nr 1 i trzy wewnątrz altany nr 2. 

Zastosować ławki wygięte, stalowe z oparciem (dopasowane do form i kompozycji 
terenu) o promieniu wewnętrznym- 6840 mm i zewnętrznym -7540 mm. Wymiary 
całkowite przyjętej ławki wynoszą:  L x T x H: 2170 x 710 x 760 mm. Wymiary 
siedziska wynoszą: L x T x H: 2060 x 430 x 440 mm.  

konstrukcja ławki: 
Stal ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy boczne z blachy stalowej 6mm. 
Grubości ocynku zgodnie z normą odpowiednio ISO 1461 .  
Siedzisko i oparcie są wykonane z 8 mm prętów stalowych wspawanych w 
dodatkowe wsporniki.  Konstrukcja wzmocniona rurami stalowymi (przód siedziska 
oraz oparcie) oraz wspornikami z wyciętymi laserowo miejscami na pręty.  
Konstrukcja siedziska przykręcana do elementów konstrukcji bocznych za pomocą 
śrub z estetycznymi  łebkami na zewnątrz o ø  20  mm. 
Proces spawania zgodnie z normą PN - EN 1090-2.   
mocowanie do podłoża 
Ławkę należy zakotwić za pomocą kotwy rozporowej do punktowo wylanego 
fundamentu w miejscach stopek. W punkcie kotwienia na fragmencie rozebrać 
istniejącą kostkę granitową i wykonać fundament poprzez wywiercenie otworu o 
wielkości 40 x 25 cm, głębokości 80 cm i zalanie go betonem klasy C16/20.  Stopę 
ławki o owalnym kształcie  i długości 400 mm, szerokości całkowitej  240 mm oraz 
grubości stali 6 mm  należy zakotwić do wykonanego wcześniej fundamentu. 
Otwory do kotwienia o średnicy 13 mm. 
wykończenie 
Wszystkie części stalowe należy ocynkować ogniowo i pomalować w kolorze RAL: 
wszystkie elementy stalowe siedziska i oparcia w kolorze RAL 9010, elementy 
boczne wraz z nogą w kolorze RAL 9007. 
 

 Kosze na śmieci 

Na obszarze opracowania zamontować 6 sztuk koszy na śmieci. Miejsca montażu 
zostały wskazane na rysunku 1.1/Z. Przyjęto kosze o pojemności 45 l i o 
wymiarach: 
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- szerokość: 650 mm 
- głębokość: 260 mm 
- wysokość: 918 mm 
Kosze powinny być  okryte łukowym stalowym daszkiem ( blacha 3mm) z 
wygodną/ergonomiczną przestrzenią do wrzutu odpadów. 
Kosze powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej 
proszkowo w kolorze RAL 9007 i 7016 zgodnie z rysunkiem 1.8/Z. 
Zakłada się konstrukcję kosza z owalnej rury 60 x 30 mm. Korpus pojemnika ze 
stali perforowanej/ażurowej.  
Kosz należy zamocować do istniejącego podłoża (kostki granitowej) poprzez 
zakotwienie nóg (każda z nóg z okrągłą płytka o średnicy 150mm z trzema 
otworami w celu zamocowania do podłoża). 
Jeden bok kosza otwierany za pomocą kluczyka trójkątnego. Wewnątrz kosza 
muszą znajdować się uchwyty na worki na śmieci. Opróżnianie kosza poprzez 
otwarcie drzwiczek i wymianę worka na śmieci.  

 

 

 

 

 

1.2. INSTALACJE SANITARNE - nawodnienie 
1.0.  DANE  OGÓLNE 
 
1.1.   Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji automatycznego 
nawadniania terenu zielonego przy Uniwersytecie Wrocławskim na ul. 
Przesmyckiego 10, a także doprowadzenie do tego celu wody z zewnętrznej 
instalacji wody istniejącej na terenie Inwestora. 
 
Zakres obejmuje: 

1. instalację automatycznego nawadniania terenu zielonego wyposażoną w 
zraszacze, głowice deszczujące i linie kroplujące, począwszy od rozdzielaczy z 
zaworami elektromagnetycznymi i zaworem odcinającym,  zlokalizowanych w 
skrzynkach systemowych. 

2. przewody zewnętrznej instalacji wody zasilające instalację nawadniającą,  
począwszy od wpięcia  do istniejącego przewodu wody (w studzience 
zaworowej) do miejsca skrzynek z elektrozaworami (do zaworów odcinających 
przed rozdzielaczami). Zakres obejmuje także zabudowaną na przewodzie 
studzienkę wodomierzową z wodomierzem, zaworem antyskażeniowym oraz z 
króćcem (zakończonym zaworem) do wydmuchiwania wody z instalacji 
automatycznego nawadniania. 
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Sterowniki do zarządzania pracą zaworów elektromagnetycznych - bateryjne. 

Kable sterownicze łączące czujniki deszczu ze sterownikami stanowią zakres 
wykonawcy instalacji- po ustaleniu z Inwestorem miejsca montażu czujników .  
  
1.2.   Podstawa  opracowania 
 
- zlecenie  Inwestora 
- Projekt  Zagospodarowania Terenu - rozmieszczenie elementów małej 

architektury 
- Projekt  Zagospodarowania Terenu - szata roślinna  
- obowiązujące normy i przepisy 
 
2.0. STAN  ISTNIEJĄCY 
 
W stanie istniejącym teren objęty inwestycją posiada wykonane ścieżki.  Teren 
ziemny obsiany jest trawą.  Rosną tam nielicznie drzewa liściaste i iglaste.  Przez 
teren przebiega kanalizacja telekomunikacyjna, kabel elektryczny eNA oraz 
kanalizacja deszczowa i sanitarna. 
W pobliżu, na terenie działki Inwestora prowadzona jest zewnętrzna instalacja 
wody, która w studzience zaworowej rozdziela się na dwie gałęzie.  Jedna z nich 
zasila budynek sali gimnastycznej, druga jest niewykorzystana - odcięta i 
zaślepiona.  
 
3.0. OPIS  INWESTYCJI 

Inwestor planuje obsadzić teren ziemny roślinnością i pielęgnować ją z 
wykorzystaniem systemu automatycznego nawadniania.   
Nawadnianie realizowane będzie za pomocą zraszaczy oraz linii kroplujących.  
Zaprojektowano zraszacze z głowicami wynurzalnymi (wysuwanymi z ziemi na 
wys. 10 cm w czasie nawadniania). Linie kroplujące rozciągnięte będą na 
powierzchni ziemi- w części pod warstwą kory. Teren nawadniany podzielony 
będzie na 6 sektorów obsługiwanych przez 6 sekcji nawadniających włączanych 
automatycznie jedna po drugiej tak, aby nie pracowały równocześnie.  
Teren zostanie ogrodzony.  W części ogrodzonej zlokalizowane będą skrzynki z 
rozdzielaczami na poszczególne sekcje i z zaworami elektromagnetycznymi. 
Woda do nawadniania powstałego ogrodu doprowadzona będzie z zewnętrznej 
instalacji wody poprzez wykorzystanie nieczynnego odgałęzienia w studzience 
wodociągowej. 
Na przewodzie zasilającym (przed ogrodzeniem) zamontowana zostanie 
studzienka z wodomierzem, zaworem antyskażeniowym oraz króćcem z zaworem 
do podłączenia sprężarki celem opróżniania z wody na okres zimowy instalacji 
nawadniającej oraz zasilających ją przewodów zlokalizowanych za studzienką 
wodomierzową. 
 
Wodomierz służyć będzie do pomiaru zużycia wody oraz wykrywania ewentualnych 
nieszczelności instalacji za wodomierzem. 

 
4.0. ŹRÓDŁO  WODY  
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Źródłem wody do zasilania instalacji automatycznego nawadniania jest istniejąca 
instalacja wodociągowa.  
Zużycie wody dla potrzeb podlewania roślin wynosi :  Q =4,0÷4,5 m3/ h,   
Szacowane ciśnienie w sieci wodociągowej  pwodoc = ~ 3,0 bar 
Szacowane ciśnienie na elementach nawadniających (dysze zraszaczy, linie 
kroplujące)  
pd = 2,25 ÷2,5 bar 
 
5.0. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA  WODY - ZASILANIE INSTALACJI  

AUTOMATYCZNEGO  NAWADNIANIA 
 
5.1.  Opis instalacji 

Woda do nawadniania powstałego ogrodu doprowadzona będzie z istniejącej 
zewnętrznej instalacji wody poprzez wykorzystanie nieczynnego odgałęzienia Dn80 
zlokalizowanego w studzience wodociągowej.  Istniejącą zasuwę  Dn80 należy 
zdemontować,  w jej miejsce zamontować zasuwę Dn50 i kształtkami połączyć z 
przewodem wprowadzonym do studzienki metodą przeciskową. Przecisk wykonać 
od strony trawnika wprowadzając do studzienki bezwykopowo rurę osłonową. W 
rurze osłonowej ułożyć  rurę przewodową.  Przejście dokładnie uszczelnić. 

Projektowana zewn. instalacja wody obejmuje przewód wodociągowy od miejsca 
wpięcia do miejsca głównych zaworów odcinających zlokalizowanych w skrzynkach 
z rozdzielaczami sekcyjnymi.  

Zapotrzebowanie wody wynosi  Q =4,0÷4,5 m3/ h  (i jest równe zużyciu wody przez 
sekcję o najwyższym zużyciu).  
Do pomiaru ilości zużywanej wody dobrano wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy Master+   JS10  o  DN 32,  q3 = 10 m3/h i  q4 = 12,5 m3 /h.    
Wodomierz spełnia warunek: 

  
2

maxq
qs   

  hm
hm

hm /25,6
2

/5,12
/5,4 3

3
3   

oraz    
 

DN 32   Dn p 40       ( Dn p 40 -  średnica przewodu, na którym zainstalowany 
jest  wodomierz ).  
 
Spadek ciśnienia na wodomierzu Master+  JS10  przy maksymalnym przepływie 
obliczeniowym qs = 4,5 m3 /h   wynosi :  Δp w  =  1,3  m  s.w.  
Za wodomierzem w studzience zamontować zawór antyskażeniowy EA 251 Dn40, 
a za nim króciec zakończony zaworem kulowym 1/2" do podłączenia sprężarki do 
wydmuchiwania wody z instalacji nawadniającej.  

Wszystkie przewody zasilające wykonać z rur PE100 50x3,0mm SDR 17, PN10  
łączonych przez zgrzewanie. 

Przejście przewodów pod drogą, parkingiem i ścieżkami wykonać w rurach 
ochronnych stalowych o średnicy  Dzg =  1088,0 mm, wg   PN–EN 10210 
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1:2000, wprowadzonych metodą przecisku (bezwykopową), a także  wykorzystując 
istniejące przepusty przewidziane na ten cel. 
Przewód PE układać w rurze ochronnej centrycznie przy użyciu płóz i uszczelnić po 
obu końcach pianką poliuretanową,  alternatywnie manszetą typ N . 

Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany studzienek wykonać jako 
szczelne, w tulejach ochronnych z rur stalowych wypełnionych pianką 
poliuretanową i uszczelnionych w ścianie   kołnierzem.   
 
Przestrzeń między rurą przewodową i osłonową  zabezpieczyć  dodatkowo  od 
strony ziemi manszetą typu „N”.  

 

Trasę układania przewodów wody skorygować na budowie stosownie do 
istniejącego terenu.  
Rzędne terenu domierzyć.  
Również zagłębienie przewodów oraz wielkość i kierunek spadków określić w 
trakcie wykonawstwa z zachowaniem niżej wymienionych wymagań: 
Przewody nawodnione (przed studzienką) układać zgodnie z rysunkiem profilu, 
korygując rzędne stosownie do warunków lokalnych. Dopuszcza się mniejsze 
zagłębienie przewodu, lecz nie mniej niż  1,2 m (poniżej strefy przemarzania).  
Przewody zasilające za studzienką (opróżniane z wody na okres zimy) układać na 
głębokości zabezpieczającej przewody przed uszkodzeniem (zaleca się układać na 
głębokości ~0,8 m ze względu na tak posadowione istniejące przepusty).  
Przewód pod drogą jezdną układać na głębokości min. 0,8 m. 
Przewody instalacji nawadniania terenu układać na głębokości  0,3 ÷ 0,4 m. 
 

5.2.  Materiały 

Do budowy rurociągów zewn. instalacji wody stosować wyłącznie materiały 
posiadające atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w warunkach 
krajowych, w tym certyfikat Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do 
stosowania w budowie rurociągów wody pitnej, oraz aprobaty techniczne COBRTI -
INSTAL w Warszawie. 
Materiały powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności materiałów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B lub CE Dz.U. 
nr 198 poz. 2041. 
Studzienkę wodomierzową wykonać  z kręgów betonowych z betonu klasy  B45 
wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (nw4%) i mrozoodpornego (F-50), 
łączonych  na uszczelki.  Studzienka  winna być wyposażona w montowane 
fabrycznie stopnie złazowe żeliwne  spełniające wymogi normy DIN 1212E.   Płytę 
pokrywową studzienki ocieplić. 
 
5.3.    Zabezpieczenie  antykorozyjne 
 

Rurę stalową przeciskową zabezpieczyć za pomocą powłok malarskich z żywic 
epoksydowych. 
Powierzchnię zewnętrzną rur oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 (piaskowanie). 
Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć powłokę z emalii epoksydowej wg 
następującego zestawu: 
a) gruntowanie: farba epoksydowa podkładowa do gruntowania dwuskładnikowa o 
symbolu 7421-002-270 – dwie warstwy, 
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b) Emalia nawierzchniowa : emalia epoksydowa chemoodporna dwuskładnikowa o 
symbolu 7462-000-860 – trzy warstwy. 
Można również zastosować rury przeciskowe z zabezpieczeniem fabrycznym z PE. 
 
5.4.   Płukanie  i  próby  ciśnieniowe  
 

Próbę ciśnieniową ułożonej zewnętrznej instalacji wody (od miejsca wpięcia do 
miejsca zaworów przed rozdzielaczami w skrzynkach zaworowych) przeprowadzić 
zgodnie z PN-81/10725 za pomocą wody wodociągowej.  Ciśnienie próbne dla rur 
powinno być wyższe o 50 od ciśnienia roboczego, nie niższe jednak niż  1,0 
MPa. 
Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 min  nie będzie spadku ciśnienia. 
Odcinek od miejsca wpięcia do miejsca zaworu antyskażeniowego w studzience 
wodomierzowej poddać płukaniu i dezynfekcji. 
Przeprowadzić płukanie wstępne rurociągu o natężeniu przepływu ok. 1,5m/s ÷ 
2,0m/s. Wodę do płukania doprowadzić z istniejącej sieci wodociągowej. Płukanie 
wstępne polega na trzykrotnej wymianie wody w rurociągu. 

Po płukaniu wstępnym należy przeprowadzić dezynfekcję.  Dezynfekcję prowadzić 
za pomocą wody chlorowej o zawartości 30 mg Cl2 /l  i przetrzymać w rurociągu 
przez okres 48 godz. 
Płukanie końcowe po dezynfekcji prowadzić wodą wodociągową z czynnej sieci 
wodociągowej.   Po wykonaniu płukania należy przeprowadzić badania 
bakteriologiczne pobranych  próbek wody.  Po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań należy uzyskać zgodę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na 
wpięcie do istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej, a także na każdy 
materiał i wyrób wbudowany w wykonaną instalację wodociągową oraz użyty 
preparat dezynfekcyjny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19. 
listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi;  Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002 r. 
 
6.0.   SYSTEM  NAWADNIAJĄCY  
 

6.1.  Opis ogólny 

Instalacja nawadniania terenów zieleni opierać się będzie o tzw. stały system 
nawadniający w skład którego wchodzić będzie sieć rurociągów podziemnych, 
urządzenia zraszające, linie kroplujące oraz automatyka sterująca- bateryjna. 
 
System został zaprojektowany dla ciśnienia na elementach nawadniających: 
pd = 2,25 ÷2,5 bar 
Ciśnienie źródła wody  pwodoc = ~ 3,0 bar   
Wszystkie elementy systemu nawadniającego powinny posiadać aktualną Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IMUZ uprawniającą do stosowania w budownictwie na 
terenie naszego kraju oraz certyfikat CE. 

Sieć rurociągów podziemnych - przewody wykonane z rur polietylenowych PE 
40÷ 32 SDR 17, PN10, prowadzone w gruncie na głębokości około 30 ÷ 40 cm i 
połączone ze sobą kształtkami zaciskowymi, a także zabezpieczone skrzynkami 
tworzywowymi rozdzielacze z 3 wyjściami i zamontowanymi na nich 3 zaworami 
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elektromagnetycznymi (do podłączenia 3 sekcji nawadniających), z  zaworami 
odcinającymi kulowymi mufowymi  Dn40 przed rozdzielaczami. 
W projekcie przewidziano zastosowanie dwóch kompletów rozdzielaczy (łącznie 
obsługa 6 sekcji).  

Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne istniejące w terenie sieci, a w ich 
sąsiedztwie prace powadzić ręcznie. Rurociągi należy oznakować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
Urządzenia zraszające to głowice deszczujące o wysokości wynurzenia 10 cm z 
dyszami rotacyjnymi, oraz zraszacze rotacyjne serii 5004 o wysokości wynurzenia 
10 cm.  Zastosowano głowice deszczujące 1804 z dyszami typu MP Rotator 
MP2000 i  MP3000, oraz zraszacze serii 5004 z dyszą typu Rain Curtain 1,5 (90st) 
lub 2,0 (180st). Zraszacze i głowice należy montować za pomocą kształtek SB oraz 
przewodu elastycznego SP-FLEX. Do nawadniania roślinności okrywowej 
zastosowano linie kroplujące  XF z kompensacją ciśnienia. 
Długość poziomych odcinków linii kroplujących dobrana stosownie do ciśnienia na 
wlocie i wymaganej wydajności nie powinna przekraczać długości  100 mb. 
 
Automatyka sterująca składać się będzie ze sterownika typu WP4 (obsługującego 
max 4 sekcje nawadniania) zasilanego baterią 9 V. Do sterownika podłączony 
będzie przewodem połączeniowym czujnik opadu deszczu typu RSD BEX oraz 
cewki zaworów elektromagnetycznych typu DV 100– 9 V. 
Montaż sterownika dokonać należy w skrzynce elektrozaworowej typu VB 02675. 
Lokalizację wyłącznika deszczowego należy wykonać w miejscu zapewniającym 
dostęp dla naturalnego opadu -  miejsce do ustalenia z Inwestorem na etapie 
realizacji projektu. 
Do sterowania całym  systemem nawadniania terenu w projekcie zastosowano 2 
sterowniki    
 
Zestawienie urządzeń elektrycznych: 

-  zawory elektromagnetyczne 100 DV-9V z cewką impulsową -   6 szt. 
-  sterowniki bateryjne WP4  (2 baterie alkaliczne  9V)  -   2 szt. 
-  czujniki opadu RSD-BEX      -   2 szt. 

 
6.2.  Scenariusz pracy systemu nawadniającego 
Intencją budowy automatycznego systemu nawadniającego jest jego bezobsługowa 
praca, na którą składają się wszystkie powyżej opisane elementy.  
Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący.  
Sterownik 1 odmierzający aktualny czas dnia przekaże zgodnie z 
zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny (9 V) na cewkę 
pierwszego zaworu elektromagnetycznego – sekcji, powodując jego otwarcie. Po 
odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego 1 sekcji, 
sterownik automatycznie przekaże impuls elektryczny (9 V) na cewkę drugiego 
zaworu elektromagnetycznego 2 sekcji, a potem tak samo na cewkę trzeciego 
zaworu elektromagnetycznego. 
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Sterownik 2 pracować będzie analogicznie jak  sterownik 1, z tym że impuls 
elektryczny (9 V) na cewkę pierwszego zaworu elektromagnetycznego 4 sekcji 
podanie zostanie zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem uwzględniającym 
opóźnienie czasowe wynikające z czasu pracy sterownika 1. 
Takie rozwiązanie umożliwiać będzie mniejszy sekundowy pobór wody 
(nawadnianie tylko jednej sekcji) oraz  prowadzenie wszelkich prac 
konserwacyjnych na omawianych terenach zieleni. 
Czas pracy poszczególnej sekcji wynosić będzie około 10-20 min. na dobę i 
odpowiadać będzie wydajności poszczególnych elementów nawadniających. 
 

6.3.  Zasady serwisowe 
System nawadniający opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do 
eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego też głębokość 
posadowienia rurociągów i urządzeń może wynosić 30÷ 40 cm. 
Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniającego to znaczy w 
miesiącu październiku, należy odwodnić cały system nawadniający i przygotować 
go do okresu zimowego.  
W tym celu należy podłączyć sprężarkę do króćca w studzience wodomierzowej (po 
uprzednim zamknięciu zaworów przy wodomierzu) w celu przedmuchania sieci 
rurociągów PE sprężonym powietrzem i opróżnienia ich z wody, zgodnie z zasadą 
sekcja po sekcji. 
Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie wyjęcie baterii sterownika. 
 
6.4.  Obliczenia wydajności poszczególnych sekcji  
 
SEKCJA 1: 

Głowice deszczujące serii 1804, z dyszami MP Rotator MP Corner, MP1000, 

MP2000, zraszacz serii 5004 

Obliczenie wydajności: 

 MP2000 180st -  2szt x 0.15 =  0,30m3/h 

 MP2000 360st -  1szt x 0.30 =  0,30m3/h 

 MP3000 180ast -  1szt x 0.40 =  0,40m3/h 

 5004 1,5 -   1szt x 0,31m3/h = 0,31m3/h 

 5004 2,0 -   2szt x 0,41m3/h = 0,82m3/h 
Łączny wydatek sekcji Q = 2,13 m3/h 

Czas trwania nawadniania około 10 min/dobę. 

 
SEKCJA 2: 

Linia kroplująca serii XF o rozstawie emiterów co 33 cm. Powierzchnia sekcji 6 

wynosi 202 m2 – 606 mb linii kroplującej. 

Obliczenie wydajności: 
 

 Q = 202 m2 * 22 l/h = 4444 l/h = 4,44 m3/h 
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Łączny wydatek sekcji Q = 4,44 m3/h 

Czas trwania nawadniania około 20 min/dobę 

 
SEKCJA 3: 

Linia kroplująca serii XF o rozstawie emiterów co 33 cm. Powierzchnia sekcji 7 

wynosi 219 m2 – 657 mb linii kroplującej. 
 

Obliczenie wydajności: 
 

 Q = 219 m2 * 22 l/h = 4818 l/h = 4,82 m3/h 
 

Łączny wydatek sekcji Q = 4,82 m3/h 

Czas trwania nawadniania około 20 min/dobę 

SEKCJA 4: 

Linia kroplująca serii XF o rozstawie emiterów co 33 cm. Powierzchnia sekcji 8 

wynosi 207 m2 – 621 mb linii kroplującej. 

Obliczenie wydajności: 

 
 Q =  207 m2 * 22 l/h = 4554 l/h = 4,55 m3/h 

 
Łączny wydatek sekcji Q = 4,55 m3/h 

Czas trwania nawadniania około 20 min/dobę 

SEKCJA 5: 

Linia kroplująca serii XF o rozstawie emiterów co 33 cm. Powierzchnia sekcji 9 

wynosi 191 m2 – 573 mb linii kroplującej. 

Obliczenie wydajności: 

 
 Q = 191 m2 * 22 l/h = 4202 l/h = 4,20 m3/h 

 
Łączny wydatek sekcji Q = 4,20 m3/h 

Czas trwania nawadniania około 20 min/dobę 

SEKCJA 6: 

Linia kroplująca serii XF o rozstawie emiterów co 33 cm. Powierzchnia sekcji 10 

wynosi 196 m2 – 588 mb linii kroplującej. 

Obliczenie wydajności: 
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 Q = 196 m2 * 22 l/h = 4312 l/h = 4,31 m3/h 
 

Łączny wydatek sekcji Q = 4,31 m3/h 

Czas trwania nawadniania około 20 min/dobę 

 
6.5.  Zestawienie elementów instalacji automatycznego nawadniania 
 
zraszacz  typu  5004 Plus z dyszą  Rain Curtain  1,5   -  1 szt. 
zraszacz  typu  5004 Plus z dyszą  Rain Curtain  2,0   -  2 szt. 
głowica deszczująca  1804 z dyszą  MP2000  z regulowanym zakresem -  2 szt. 
głowica deszczująca  1804 z dyszą  MP2000  z pełnym  zakresem -  1 szt. 
głowica deszczująca  1804 z dyszą  MP3000  z regulowanym zakresem -  1 szt. 
linia kroplujaca XF       - l = 3100 
mb 
szpikulec C-12 przytwierdzający linię kroplującą (16 mm ) do ziemi  -4000  
szt. 
rura PE 40 , PN10 , SDR 17  

rura PE 32 , PN10 , SDR 17  

obejma  przyłączeniowa do rur PE  32/  3/4"      -  3 szt. 
kształtka (kolanko) SBE-075      -  6 szt. 
obejma  przyłączeniowa do rur PE  32/  1/2"      -  4 szt. 
 
kształtka (kolanko) SBE-050      -  8 szt. 
przewód giętki SP 100 Flex ( 7 x 0,5m )    - 3,5 m  
obejma  przyłączeniowa do rur PE  40/  3/4"      - 15 szt. 

obejma  przyłączeniowa do rur PE  32/  3/4"      - 15 szt. 
kształtka (kolanko) SBE-075      - 30 szt. 
przewód giętki SP 100 Flex ( 30 x 0,5m )    - 15 m  
dwuzłączka SBA-CPLG   16/16 mm     - 30 szt. 
zakończenie linii kroplującej  700 CF-22     - 30 szt. 
zaślepka rury  PE  32       - 20 szt. 
rozdzielacz RB 1301-310 (3 wyjścia 1")      -  2 szt. 
zawór odcinający kulowy mufowy  Dn40 przed rozdzielaczem -  2 szt. 
skrzynka/ studzienka zaworowa prostokątna z tworzywa  VB-SPR -  2 szt.   
 
Zestawienie urządzeń elektrycznych wg  p.  6.1 opisu. 
 
7.0.    ROBOTY  ZIEMNE,   WYKONAWSTWO      
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów  teren należy zniwelować i kanały 
wytrasować. 
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Roboty ziemne należy wykonywać i zabezpieczać z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów zawartych w PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne” i w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”.     
Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, wg wcześniej 
opracowanego planu.  Przy robotach ziemnych należy przestrzegać 
bezpieczeństwa wykopów. 
Wykopy wykonywać można mechanicznie jako wąskoprzestrzenne umocnione. W 
miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. 
Ściany mogą być umacniane wypraskami lub grodzicami.  W miejscach 
ewentualnego występowania wód gruntowych umocnienie ścian  wykopów musi 
być szczelne. 
Wykopy muszą być zabezpieczone przed wodami opadowymi i pozbawione 
(ewentualnej) wody gruntowej. Odwodnienie wykopów (ewentualne – w razie 
potrzeby) wykona Wykonawca we własnym zakresie. 

Ziemia z wykopów w  ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów)  winna być składana w odległości minimum 1m od krawędzi wykopu (do 
krawędzi podstawy usypanej skarpy).  

Warstwę humusu należy składować osobno i wykorzystać go przy odtworzeniu 
terenu.  Urobek nie nadający się do ponownego wykorzystania powinien być 
wywożony (po utylizacji)  na wysypisko. 
Dno wykopu powinno być równe, wykonane ze spadkiem zgodnym ze spadkiem 
układanych przewodów.   

Przewody układać w wykopach suchych, na podsypce piaskowej gr. 10 cm  
wykonanej na gruncie rodzimym i  zagęszczonej min. do 0,95 według Proctora. 

Podsypkę należy wykonać z takim spadkiem jak projektowane przewody. 
Rury na podłożu z piasku lub pospółki powinny być oparte na łuku o wielkości 90.  
Układanie przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-752-2:2000 
oraz wytycznymi producentów rur. 

Studnię wodomierzową betonową montować na podlewce betonowej z betonu 
C12/15 (chudego) grubości ok. 10cm. 
Na wylanym podłożu należy ułożyć ok. 2 cm warstwę świeżej zaprawy cementowej 
M15 i na niej ustawić dolny prefabrykat studni.  Umożliwi to równomierny docisk i 
regulację pionowości.  
Po ułożeniu zewn. instalacji wody i instalacji nawadniającej należy wykonać pomiar 
geodezyjny  (inwentaryzację  powykonawczą). 
Następnie wykonać obsypkę i zasypkę przewodów: 
-  dla przewodów zewnętrznej instalacji wody - ubijając warstwami co 20 cm.  
Przewody zasypywać piaskiem  (bez domieszek glin i kamieni)  do wysokość 30 
cm ponad grzbiet rury. Piasek zagęszczać po obu stronach rury (starannie 
podbijając pachwiny nie dotykając rury) do góry rury, a następnie zagęszczarką 
typu lekkiego wykonać zagęszczenie całej obsypki. 
-  dla przewodów instalacji nawadniającej- zgodnie z wytycznymi dostawcy 
systemu nawadniającego 
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Przewody wodne z rur PE oznaczyć taśmą lokalizacyjną z PE w kolorze 
niebieskim, szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę układać 20 
cm ponad grzbietem rury. 
Wykonać naziemne oznakowanie przewodów zewn. instalacji wody  tabliczkami, 
zgodnie z PN-86/B-0970.  
Przewody zewnętrznej instalacji wody układać zachowując min odległość 1,5 od 
pni istniejących drzew.  
 

 
8.0.   PRZEPISY  BHP ,  PLAN  BIOZ 
 
8.1.    Bezpieczeństwo  pracowników 
Wykonawca zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych zobowiązany jest 
przeszkolić pracowników układających sieci  i wykonujących roboty ziemne w 
zakresie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci wodno-
kanalizacyjnych - rozporządzenie MGPiB z 01.10.93 r, Dz.U. nr 96 poz. 437.  
Wykonywane prace nie należą do robót stwarzających ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  (wykopy do głębokości ca 3,0 m).  
Prace budowlane wykonywać w oparciu o przepisy wynikające z prawa 
budowlanego (Dz. U z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.; Dz. U. nr 80 z 2003 
r. poz. 718). 

W trakcie budowy i eksploatacji rurociągów z PE obowiązują wszystkie zasady BHP 
obowiązujące przy rurociągach stalowych, dodatkowo ze względu na specyfikę 
tworzywa należy stosować się do następujących zaleceń: 
- przestrzegać instrukcję obsługi urządzeń do zgrzewania i agregatów 
prądotwórczych dostarczanych przez producenta 

- przewód zasilający płytę i urządzenie skrawające o napięciu 220V musi mieć 
przewód uziemiający. Zabrania się podłączania płyty grzewczej do gniazda 
wtykowego nie wyposażonego w przewód i bolec uziemiający. 
 
8.2.    Bezpieczeństwo  osób postronnych 

Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed przedostaniem się osób 
postronnych. Wykopy w obrębie parkingu i drogi (zewn. instalacja wody )  powinny 
być zabezpieczone i oznakowane.  
Wykopy zabezpieczyć poręczami ochronnymi. Poręcze powinny być umieszczone 
na wysokości 1,1 m nad terenem w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu. 
Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających  
bezpieczeństwo.  W przypadku przejścia obok lub nad wykopami, należy wykonać 
je za pomocą  pomostu szerokości 1,2 ÷1,5 m, zabezpieczonego barierą z poręczą 
ochronną i zaopatrzyć w świecące po zmroku czerwone światła ostrzegawcze.  
 
9.0.   ODBIÓR  ROBÓT / UWAGI  WYKONAWCZE 

Po zakończeniu układania instalacji, przed zasypaniem należy wykonać pomiar 
geodezyjny powykonawczy ułożonej instalacji zewnętrznej wody, a także 
podziemnych przewodów instalacji nawadniającej.   
Należy wykonać próbę ciśnieniową zewnętrznej instalacji wody. 
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Z wykonanej  próby  należy spisać protokół. 
Po zakończeniu robót związanych z budową zewn. instalacji wody poza terenem 
projektowanego ogrodu  Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 
pierwotnego.  
Projektowany ogród wraz z nasadzeniami roślin i nawodnieniem stanowiący główny 
temat inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z opracowanymi 
projektami branżowymi. W zakresie nawodnienia terenu załączony rysunek 
instalacji nawadniającej jest rysunkiem schematycznym.  Trasę i zagłębienie 
przewodów (inst. nawadniającej oraz przewodów wody zasilających tę instalację)  
w obrębie proj. ogrodu, a także rozmieszczenie skrzynek zaworowych, czujników 
deszczu i innych elementów instalacji Wykonawca określi w trakcie prowadzenia 
robót, stosownie do  wykonanych obsadzeń roślinnością, po korekcie na miejscu 
przebiegu ścieżek oraz dostosowując do warunków lokalnych. 
Rozmieszczenie i przebieg linii kroplujących naziemnych leży w gestii Wykonawcy. 
Również ustawienie czasów pracy nawadniania poszczególnych sekcji i sterowania 
całym układem stanowi zakres prac Wykonawcy instalacji.  

Wykonawca wykona dla służb technicznych Inwestora instrukcję obsługi i nadzoru 
układu automatycznego  nawadniania (jak np. kontrola wodomierza - 
zabezpieczenie przed wyciekami, sprawdzanie stanu baterii sterowników, etc…)  
 
Instalacja automatycznego nawadniania musi zostać wykonana przez firmę 
posiadającą stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w tym zakresie. 
Zaleca się, aby firma ta prowadziła późniejszy serwis instalacji oraz opróżnianie 
instalacji na okres zimy i powtórne jej napełnianie wiosną. 
 
10.0.   UWAGI  KOŃCOWE 
 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz przepisami B.H.P., 
p.poż., Sanepid   

i  innymi, w oparciu  o: 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano-Montażowych – 
część II  „Instalacje sanitarne” 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji i Sieci z Tworzyw 
Sztucznych 
- Materiały i instrukcje wydane przez producentów poszczególnych  materiałów 
użytych do wykonania.   
- Wszystkie materiały użyte do budowy zewnętrznej inst. wody, a także inst. 
 automatycznego nawadniania powinny posiadać atesty i świadectwa o 
dopuszczeniu do stosowania w Polsce. 
 

 

1.3. DENDROLOGIA - szata roślinna 
1.   Opis stanu istniejącego 
Obszar ulokowany na działce z wielogatunkowym starodrzewem o charakterze 
mieszanym. Procentowo przeważa sosna pospolita Pinus silvestris  i klon pospolity 
Acer platanoides. Drzewa średnio w wieku ok. 70–letnie. Najbardziej wartościowymi 
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egzemplarzami zespołu są dwa dęby bezszypułkowe   Quercus petraea – średnio 
ok. 130 letnie. 
Występuje całkowity brak piętra średniego podszytu. Warstwa runa niejednorodna. 
Pod koronami sosen gleba zakwaszona, jałowa, przesuszona. Na znacznym 
obszarze pozostałość po trawniku – trawa zaniedbana, płatowo wysuszona, 
przerośnięta roślinami ruderalnymi. 
Działka posadowiona na glebach piaszczystych, ubogich, o niejednorodnym ph- od 
bardzo wysokiego na dużym obszarze, do niskiego w obrębie sosen. 
 Gleba zanieczyszczone odpadami gruzowymi.  

 
2. Opis projektu szaty roślinnej 
2.1. Opis  koncepcji 
Celem projektu jest organizacja dobrze funkcjonującego, trwałego w czasie i 
spójnego pod względem kompozycyjnym zespołu zieleni – odpowiedniego do 
oczekiwań inwestora oraz warunków siedliskowych miejsca.  
Projekt zakłada kompozycyjne uzupełnienie istniejącego starodrzewu o warstwę 
krzewów wysokich, średnich oraz  niskich, a także zespół bylin sadzonych w 
sposób zmasowany, połaciowy. Z uwagi na duże zacienienie oraz ograniczone 
możliwości pielęgnacyjne inwestora, projekt przewiduje znaczne ograniczenie 
zastosowania trawnika, na rzecz roślin okrywowych. 
Kompozycyjnie projekt szaty roślinnej jest integralną częścią projektu 
zagospodarowania terenu,  Respektuje moduł  i kierunki kompozycji wprowadzone 
przez układ komunikacyjny.   
Dobór gatunkowy przeprowadzono wg kryterium odpowiedniości do nasadzeń do 
zieleni publicznej, przystosowania roślin do trudnych warunków siedliskowych,  
oraz   wg kryterium estetycznego. Ponieważ obszar ma mieć charakter kameralny, 
zamknięty oraz deklarowana jest przez inwestora możliwość opieki nad szatą 
roślinną, wprowadza się również akcenty roślinne wymagające staranniejszej  
pielęgnacji ale oferujące wysokie walory estetyczne. 
Projekt wyodrębnia dwa główne pasy kompozycyjne:  
A – pas ekspozycji, wyznaczony ścieżką z niszami na ławki i altanę – Istotnym 
kryterium doboru szaty roślinnej w tej partii była estetyka zespołu roślinnego, z 
uwagi na możliwość bliskiego kontaktu osób użytkujących teren z roślinnością. W 
pasie tym wprowadzono kompozycję piętrową z zapewnioną atrakcyjnością 
sezonową roślin, kolejno następującą:  
wiosną – krokusy, tawuły, lilaki, amelanchiery (kwiaty); 
latem –jaśminowce, liliowce, hortensje; 
jesienią – hortensje i amelanchiery (liście);  
zimą- atrakcją obszaru pozostaną pasowo nasadzone cisy kształtowane w kule 
(średnica do 1m)  oraz umieszczony w centralnej partii zespół czterech cisów.  
Przyjęto, że grupa tych cisów może być uprawiana w swoim podstawowym pokroju- 
stąd wybór atrakcyjnego pokroju- przewisające, „płaczące” końcówki pędów. Jest 
jednak też możliwość atrakcyjnego przycięcia tej grupy roślin- wg uznania i 
możliwości pielęgnacyjnych Inwestora. Zakłada się, że grupa tych cisów ma 
stanowić w takim wypadku rodzaj roślinnej rzeźby- i powinna być  kształtowana 
wspólnie. Ze względu na powtarzający się w projekcie motyw łuków oraz małych 
kul, proponuje się kształtować grupę  cisów również sferycznie, aż do uzyskania 
znacznych rozmiarów kuli. 
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Nasadzenia organizuje się w uporządkowanej liniowej strukturze, narzuconej przez 
plac centralny oraz scenę. Śledząc rysunek obszarów utwardzonych uzyskano 
układ powtarzających się w sposób offsetowy pasów, biegnących po łukach. 
Geometryczna struktura w obszarze nasadzeń została złagodzona punktowo, 
poprzez nieregularne nasadzenia, wykraczające poza geometryczny porządek. Tak 
organizowano luźne grupy lilaków, jaśminowców oraz hortensji krzewiastej 
‘Anabelle’, których swobodne pokroje lepiej eksponują się, gdy są sadzone w 
układach nieregularnych.  
Przyjęta reguła organizacji szaty roślinnej pozwoliła na uzyskanie zespołu o 
określonym uporządkowanym charakterze ale z nutą swobody, co jest właściwe dla 
przewidzianej funkcji terenu (reprezentacyjny obszar dla organizowania 
kameralnych eventów ). 
B – pas leśny z przewagą roślin okrywowych uzupełnione o krzewy pietra 
średniego. Ozdobą tego obszaru jest swobodnie rozsiana wysoka bylina 
naparstnica purpurowa  urozmaicająca jednostajność dużych połaci bluszczu w 
odmianach. W partiach lepszego nasłonecznienia zastosowano jako roślinę 
okrywową różę okrywową ‘Sea Foam’- dekoracyjną, a jednocześnie wytwarzającą 
zwartą i bujną okrywę gruntu. 
 
 
2.2. Zestawienie obszarów projektowanej szaty roślinnej 
 
Tab.1. Zestawienie obszarów projektowanej szaty roślinnej 
 
lp powierzchnia ilość w m2 
1. pow.łącznie 2154 m2 

 
2. pow.biologicznie czynna 1250 m2 

 
3. powierzchnia trawników 270 m2 
4. powierzchnia klombów ogółem 980 m2 
5. klomby bylinowe (liliowce, hosty) 55 m2 
6. Klomby krzewów liściastych (tawuła, 

hortensja, irga) 
200 m2 

7. klomby roślin okrywowych (bluszcz, 
róża okrywowa, irga) 

725 m2 

8. obszary z korą docelowe 110 m2 
 
2.3. Charakterystyka roślin1: 
 
Solitery: 
 
Nazwa polska i 
łacińska 

charakterystyka portret 

                                                 
1 Opisy roślin wg Związku Szkółkarzy Polskich http://www.e-katalogroslin.pl/ 
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Cis pospolity 
‘Dovastoniana’ 
Taxus baccata 
‘Dovastoniana’ 
 

Drzewiasta iglasta roślina 
o pokroju szeroko 
stożkowym, płaczącym. 
Wiotkie, przewieszające 
się pędy o igłach ciemno 
zielonych. Czerwone 
osnówki dojrzewające we 
wrześniu. Przyrasta ok 
10cm rocznie. 
Kolor igieł ciemno zielony. 
Wysokość po 10 latach 
3m, docelowo do 5m. 
Preferują półcień, ale 
znoszą także całkowite 
zacienienie. 
 

 

 
Cis posredni 
‘Hicksii, Taxus x 
media ‘Hicksii’  
- kule 
 

Duży krzew o 
wyprostowanym pokroju, 
silnym wzroście, 
osiągający po 10 latach 
ok. 3 m wys. Pędy 
wzniesione, sztywne, igły 
ciemnozielone. Obficie 
zawiązująca dekoracyjne, 
pokryte czerwoną 
osnówką nasiona. 
Odporny na 
zanieczyszczenia 
powietrza. Najlepszy cis 
na strzyżone żywopłoty – 
gęstość sadzenia 2-3 
szt/mb.  
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Starszy okaz  cisa kształtowane w kulę.  
 
 
Rabaty roślin bylinowych: 
 
Kompozycje roślin okrywowych wzbogacono zespołami roślin bylinowych, 
sadzonych w sposób zmasowany, w pasach wyznaczonych układem 
kompozycyjnym. Partie bylin wzbogacają estetycznie obszary położone najbliżej 
użytkowników terenu- obszary wokół ławek i wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

 
Funkia Siebolda ‘Elegans’ Hosta sieboldiana ‘Elegans’ 15-20 105 

szt 

Liliowiec ‘Magdalena’  Hemerocallis ‘Magdalena’ 15-20 160 
szt 

Naparstnica (odmiany) Digitalis ferruginea 10 100 
szt 

Krokus ‘Pickwick’ Crocus ‘Pickwick’ cebula 100 
szt 
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Funkia 
Siebolda 
‘Elegans’ 
Hosta 
sieboldiana 
‘Elegans’ 
 

Bujnie rosnąca bylina, tworząca 
oryginalne kępy. Dorasta nawet do 70-
80 cm wysokości i nieco większej 
średnicy. Liście duże, szerokie, mocno 
pomarszczone, stalowozielone, pokryte 
woskowym nalotem. W cieniu liście są 
bardziej zielone, na stanowiskach 
nasłonecznionych bardziej niebieskawe. 
Kwiaty białe, lejkowate, zebrane w 
kwiatostany na długich, sztywnych 
pędach wyrastających ponad liście do 
100 cm wysokości. Odmiana dość 
odporna na ślimaki. 
Nadaje się na rabaty, nad wodę i do 
okrywania większych powierzchni w 
cieniu. Prawdziwie efektowne rośliny 
stają się po 4-6 latach uprawy.  
 

Liliowiec 
‘Magdalena’ 
Hemerocallis 
‘Magdalena’ 
 

Długowieczna, wytrzymała bylina o 
dekoracyjnych liściach i kwiatach. Liście 
długie, wąskie, jasnozielone, tworzą 
obfite kępy. Kwiaty na dłuższych od liści 
łodygach, duże, liliokształtne, jasnożółte 
z zielonym środkiem, V-VII. Odmiana 
średniowczesna. Wymaga dużo słońca 
oraz żyznej, umiarkowanie wilgotnej, 
przepuszczalnej gleby. Może rosnąć w 
półcieniu, ale wówczas kwitnie mniej 
obficie. Doskonała na rabaty w grupach 
po 3-10 lub 10-20 roślin razem. Warto 
sadzić je w dużych kępach, gdyż 
pojedynczy kwiat żyje zaledwie 24 
godziny. Liczba roślin na 1 m2: 3 - 5. 

 

 

              

Naparstnica 
(odmiany) 
Digitalis 
ferruginea 
 

Kępiasta bylina, w czasie kwitnienia wys. 
50-100 cm. Liście wydłużone, 
lancetowate. Kwiatostany 
wierzchołkowe, początkowo gęste, 
potem luźniejsze. Kwiaty dzwonkowate, 
zwisające na jedną stronę, bladożółte, w 
VI-VIII. Dobrze rośnie w miejscach 
ciepłych, osłoniętych, na glebie 
przepuszczalnej. Doskonale się 
prezentuje w nasadzeniach 
naturalistycznych, pod niezbyt gęstymi 
koronami drzew, w grupach po 3-10 lub 
w po 10-20 razem. Liczba roślin na 1 m² 
- 7. 

  

Krokus 
‘Pickwick’ 
Crocus 
‘Pickwick’ 
 

Zwiastun wiosny o ciekawym  
kolorze. Roślina silnie rozrasta się 
tworząc piękne kwiatowe kobierce w 
ciągu kilku sezonów.  
Stanowisko i gleba: miejsca słoneczne 
lub nieznacznie zacienione na glebie 
przepuszczalnej . 
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Rabaty roślin okrywowych: 
 
W projekcie przewidziano rabaty z roślin okrywowych, sadzonych w sposób 
zmasowany celem uzyskania zwartej i dekoracyjnej okrywy gleby. 
 
Wprowadzono:  
 

Irga szwedzka ‘Coral Beauty’ Cotoneaster x suecicus 
‘Coral Beauty’ 

720 szt 

Róża ‘Sea Foam’ rosa ‘Sea Foam’ 1630szt 
Bluszcz pospolity ‘Woerner’ Hedera helix ‘Woerner’ 480szt 
Bluszcz pospolity ‘Białystok’ Hedera helix ‘Białystok’ 480szt 

 
 
Irga szwedzka 
‘Coral Beauty’ 
Cotoneaster x 
suecicus ‘Coral 
Beauty’ 
 

Karłowy, zimozielony  krzew o leżących na 
ziemi, długich, wygiętych pędach. Osiąga 
0,6 m wys. Liście zimozielone, bardzo 
błyszczące, ciemnozielone. Kwiaty białe, 
obfite, V-VI. Owoce pojedyncze, 
jaskrawoczerwone, pozostają na krzewie 
do wiosny. Stanowisko słoneczne do 
zacienionego. Toleruje wszystkie rodzaje  
gleby. Dobra roślina okrywowa, 
szczególnie piękna, gdy pojawiają się na 
pędach drobne czarne koraliki. 

 

Róża ‘Sea 
Foam’ rosa 
‘Sea Foam’ 

Odmiana cenna ze względu na atrakcyjne 
kwiaty długi okres kwitnienia, ładne 
ulistnienie, niewielkie wymagania i 
żywotność. Krzewy kwitną bardzo obficie 
przez około miesiąc, poczynając od drugiej 
połowy czerwca. Liście są dość drobne, 
soczyście zielone, błyszczące, bardzo 
gęsto pokrywają pędy.  Krzewy bardzo 
gęste, rozłożyste, z pędami pokładającymi 
się na boki i wspinającymi na sąsiednie 
rośliny, murki lub ogrodzenie. Rosną 
bardzo silnie, są ekspansywne, pędy 
często zakorzeniają się w styczności z 
podłożem. Przeciętnie krzewy osiągają 
około 1 m wysokości i około 1,5 m 
szerokości. Znosi lekki półcień. 
Zastosowanie jako róża okrywowa, przy 
skarpach, murkach, ogrodzeniach, a 
ponadto jako komponent swobodnych 
rabat wielogatunkowych. 
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Bluszcz 
pospolity 
‘Woerner’ 
Hedera helix 
‘Woerner’ 
 

Silnie krzewiąca się i bardzo dobrze 
rosnąca odmiana. Liście duże (8-12 cm), 
najczęściej z 5 klapami, skórzaste, 
zimozielone. Barwa liści ciemnozielona, z 
wyraźnym, białym unerwieniem. Podpór 
przytrzymuje się korzeniami 
przybyszowymi, dobrze wspinając się po 
ścianach. Może osiągnąć 20-30m 
wysokości, przyrastając około 1m rocznie. 
Roślina długowieczna. Najlepiej czuje się w 
cieniu lub półcieniu, ale może rosnąć 
również na słońcu. Dobrze rośnie na 
przeciętnym podłożu. Nie lubi jednak gleb 
przesychających i mocno kwaśnych. 
Świetnie nadaje się do obsadzania pergoli, 
ścian, drzew, ogrodzeń (zimozielona 
osłona) oraz jako roślina okrywowa. 
Odmiana przydatna do stosowania w 
zieleni miejskiej, okrywając parkany czy 
ekrany akustyczne. 

Bluszcz 
pospolity 
‘Białystok’ 
Hedera helix 
‘Białystok’ 
 

Silnie rosnąca, dobrze krzewiąca się, 
polska odmiana bluszczu. Liście duże (8-
12 cm), najczęściej z 5 klapami, skórzaste, 
zimozielone. Barwa liści ciemnozielona na 
górnej stronie, jasnozielona na spodniej. 
Ciekawe unerwienie-jasnozielone, dobrze 
widoczne po obu stronach liści. Podpór 
przytrzymuje się korzeniami 
przybyszowymi, dobrze wspina się po 
pniach i ścianach. Może osiągnąć ponad 
20 m wysokości, przyrastając około 1 m 
rocznie. Roślina długowieczna. Polecana 
do uprawy na stanowiskach cienistych i 
półcienistych. Odmiana nie jest 
wymagająca w stosunku do podłoża. 
Dobrze rośnie nawet na przeciętnej, ale 
dobrze zdrenowanej glebie. Świetnie 
sprawdza się stosowana w zieleni 
miejskiej, okrywając parkany czy ekrany 
akustyczne. 

 
 
UWAGA: 
 
W obszarach pod koronami drzew, w promieniu 1m od pnia,  wprowadza się 
wyściółkowanie korą ogrodniczą. 
Obszary różnych gatunków okrywowych oraz bylin należy oddzielić taśmą 
plastikową, wg oznaczenia w graficznej części projektu. 
 
 
Krzewy: 
Krzewy niskie i średnie.  
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Tawuła 
nippońska 
‘Snowmound’ 
Spiraea 
nipponica 
‘Snowmound’ 
 

Szeroko rozłożysty, bardzo efektownie kwitnący 
krzew, o sztywnych, prostych pędach, dorastający 
do 1,5 m wys. i do 2 m szer. Liście drobne, 
wąskolancetowate, ciemnozielone. Kwiaty białe, w 
małych gronach, całkowicie pokrywające 
zeszłoroczne pędy, VI. Stanowisko słoneczne lub 
częściowo zacienione. Tolerancyjny na 
zanieczyszczenia i niekorzystne warunki glebowe.. 
Odporny na niskie temperatury. Piękny 
późnowiosenny akcent w każdym ogrodzie. 
Polecany na niecięte żywopłoty. 

 

Hortensja 
krzewiasta 
White Dome 
‘Dardom’ 
Hydrangea 
arborescens 
White Dome 
‘Dardom’ 
 

Hortensje drzewiaste 'White Dome' - to niewysoki 
zwarty krzew, dorastający do około 80cm. zwarty 
pokrój, ładne ulistnienie, wczesne kwitnienie i 
oryginalne baldachowate kwiaty w kremowym 
kolorze. Kwitnie obficie w lipcu i sierpniu, czyli 
dość wcześnie (wiele odmian bukietowych 
zaczyna kwitnienie dopiero w sierpniu) 
Przyciągające uwagę kwiaty utrzymują się do 
końca jesieni, a i zimą - przyprószone szronem lub 
ścięte mrozem - dodają ogrodowi uroku.Hortensja 
'White Dome' Dodatkową zaletą odmiany (w 
przeciwieństwie do innych odmian drzewiastych) 
są sztywne pędy, których silne deszcze nie 
przewracają.  

 

 
 

 

Hortensja 
krzewiasta 
‘Anabelle’ 
Hydrangea 
arborescens 
‘Anabelle’ 
 
 

Efektownie kwitnący krzew o luźnym pokroju. 
Osiąga 1-1,5 m wys. Liście jasnozielone. Kwiaty 
kremowobiałe, zebrane w bardzo duże, półkuliste 
kwiatostany, złożone z wielu płonnych kwiatów, VI-
VIII. 

 

Hortensja 
bukietowa 
‘Polar Bear’ 
Hydrangea 
panniculata 
‘Polar Bear’ 

Odmiana o ogromnych, białych kwiatostanach 
lekko różowiejących w trakcie kwitnienia. 
Rozłożysty krzew dorastający do wysokości 1,5 m 
i podobnej szerokości. Pędy sztywne, 
wyprostowane. Liście jajowate, ciemnozielone, po 
obu stronach szorstko owłosione. Kwiaty 
wyłącznie płonne, zebrane w duże, stożkowate 
kwiatostany na szczytach pędów. Kwiatostany 
dorastają do 40 cm długości, początkowo są 
limonkowozielone, w pełni kwitnienia śnieżnobiałe 
o seledynowych wierzchołkach, a pod koniec lata 
stają się lekko różowe. Wszystkie jednoroczne 
pędy są zwieńczone ciężkimi wiechami. Kwitnienie 
rozpoczyna się w sierpniu i trwa do września lub 
października, ale po przekwitnieniu kwiaty 
zasychają pozostając ozdobą krzewu przez jesień 
i zimę. Odmiana polecana do uprawy na glebach 
umiarkowanie żyznych, wilgotnych i 
przepuszczalnych, lekko kwaśnych, na 
stanowiskach słonecznych lub półcienistych. W 
pełni odporna na mróz, zdrowa. Polecana do 
sadzenia pojedynczo w miejscach 
wyeksponowanych lub w grupach w ogrodach 
przydomowych, zieleni osiedlowej i miejscach 
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reprezentacyjnych. Kwiaty doskonale nadają się 
do bukietów i zasuszania.   

 
 
 
 
 
 
 
Krzewy wysokie. 
Dla uzyskania wizualnego tła ekspozycji roślin niskich i średnich wprowadza się 
partię krzewów wysokich do 2m: 
Krzewy te zapewniają atrakcyjność sezonową oraz budują partię wysokości 
średniej w przewidzianym zespole roślinnym. 
 
Świdośliwka 
Lamarcka 
 

Duży, wielopniowy krzew, o luźnej 
koronie, często szerszy niż wyższy. 
Osiąga 4-6 m wys. Młode liście 
czerwonawe, , jesienią przebarwia się 
na różne jaskrawe kolory. Kwiaty 
dekoracyjne, białe, IV. Owoce jadalne. 
Stanowisko słoneczne do lekko 
zacienionego. Niewymagający, udaje 
się na każdych ogrodowych glebach. 
Wyjątkowo tolerancyjny na mrozy 

 

               
Lilak pospolity 
‘Mme Lemoine’ 
 

Lilak pospolity ‘Mme Lemoine’ 
Silnie rosnący krzew lub małe 
drzewko. Dorasta do 4 m wys. Liście 
sercowate, żywozielone. Kwiaty duże, 
pełne, czystobiałe o szerokich 
płatkach, w gęstych kwiatostanach, V-
VI. Kwitnie późno i bardzo obficie.. 
Jedna z najcenniejszych odmian 

 

    

Jaśminowiec 
'Lemoinei' 
Philadelphus 
'Lemoinei' 

  
 

To niewielki krzew o luźnym pokroju, z 
pędami łukowato rozpostartymi. 
Rośnie szybko. Docelowa wielkość to 
1-1,5 m wys. i szer. Liście zielone, 
eliptyczne, z brzegiem nieznacznie 
ząbkowanym, krótkoogonkowe. Kora 
brązowa, łuszcząca się. Kwiaty 
czystobiałe, pojedyncze, o śr. 2,5 cm, 
złożone z czterech płatków korony i 
kilkunastu złotych pręcików w 
centrum, silnie pachnące, zebrane w 
kiście po 3-7, rozwijają się w końcu VI. 
Kwitnie bardzo obficie. Najlepiej rośnie 
na glebach gliniastych, 
przepuszczalnych, wapiennych lub 
obojętnych, na stanowiskach 
słonecznych lub półcienistych. Roślina 
wytrzymała na niskie temperatury, 
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suszę, warunki miejskie i 
zanieczyszczenia przemysłowe. 
Tradycyjny krzew od dawna 
uprawiany w ogrodach wiejskich i 
starych parkach dla pięknych kwiatów 
i zapachu. 

 
 
Zestawienie krzewów średnich: 
 
Jaśminowiec ‘Lemoinei’ Philadelphus ‘Lemoinei’ 50-60 24szt 
Tawuła nippońska 
‘Snowmound’ 

Spiraea nipponica 
‘Snowmound’ 

50-60 121szt 

Hortensja krzewiasta White 
Dome ‘Dardom’  

Hydrangea arborescens White 
Dome ‘Dardom’ 

40-60 100szt 

Hortensja krzewiasta 
‘Anabelle’ 

Hydrangea arborescens 
‘Anabelle’ 

60-70 30szt 

Hortensja bukietowa ‘Polar 
Bear’ 

Hydrangea pannic ulata ‘Polar 
Bear’ 

35-40 25szt 

 
Trawniki 
 
Projekt przewiduje trawnik dywanowy, o wysokich walorach dekoracyjnych –
przykładowymi mieszankami jest mieszanka ELITE lub Hollywood.  
Zalecana dawka 0,03kg/m2 
Zalecany skład mieszanki to: 
Kostrzewa czerwona rozłogowa 20% 
Wiechlina łąkowa 45% 
Życica trwała 10%. 
UWAGA: Udział w mieszance gatunków szybko rosnących nie powinien 
przekraczać 25%. 
 
Tab.3. Zestawienie mieszanki trawnikowej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mieszanka pow. dawka na kg/m2 ogółem 
mieszanka traw na 
trawniki dywanowe, 
reprezentacyjne, 
np. ELITE, 
HOLYWOOD 

 270m2 0,03kg/m2 8,1 kg 
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UWAGA: W obszarze trawnika wprowadzono cebule krokusa dla efektu 
dekoracyjnego w okresie wczesnej wiosny. (II-III) 
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2.3. Wykaz gatunków zastosowanych wraz z wykazem ilościowym i 
wielkością sadzonek 

 
lp nazwa polska nazwa łacińska Wysoko

ść(cm) 
 

sztuk  

1. Cis pospolity ‘Dovastoniana’ Taxus baccata 
‘Dovastoniana’ 

80-85 4 

2. Cis posredni ‘Hicksii; -kule Taxus x media ‘Hicksii’ Ok.40 9 
3. Świdośliwka Lamarcka Amelanchier Lamarckii Ok.50 16 
4. Lilak pospolity ‘Mme Lemoine’ Syringa vulgaris ‘Mme 

Lemoine’ 
40-60 9 

5. Jaśminowiec ‘Lemoinei’ Philadelphus ‘Lemoinei’ 50-60 24 
6. Tawuła nippońska 

‘Snowmound’ 
Spiraea nipponica 
‘Snowmound’ 

50-60 121 

7. Hortensja krzewiasta White 
Dome ‘Dardom’  

Hydrangea arborescens 
White Dome ‘Dardom’ 

40-60 100 

8 Hortensja krzewiasta 
‘Anabelle’ 

Hydrangea arborescens 
‘Anabelle’ 

60-70 30 

9 Hortensja bukietowa ‘Polar 
Bear’ 

Hydrangea pannic ulata 
‘Polar Bear’ 

35-40 25 

10 Irga szwedzka ‘Coral Beauty’ Cotoneaster x suecicus 
‘Coral Beauty’ 

20-25 720 

11 Róża ‘Sea Foam’ rosa ‘Sea Foam’ 35-40 1630 
12 Bluszcz pospolity ‘Woerner’ Hedera helix ‘Woerner’ 50-60 480 
13 Bluszcz pospolity ‘Białystok’ Hedera helix ‘Białystok’ 50-60 480 
14 Funkia Siebolda ‘Elegans’ Hosta sieboldiana ‘Elegans’ 15-20 105 
15 Liliowiec ‘Magdalena’  Hemerocallis ‘Magdalena’ 15-20 160 
16 Naparstnica (odmiany) Digitalis ferruginea 10 100 
17 Krokus ‘Pickwick’ Crocus ‘Pickwick’ cebula 100 
 
UWAGA: Do oddzielenia klombów, rabat, żwiru zaleca się użycie  taśmy ogrodowej 
z elastycznego tworzywa – 85mb. 
 
 
     ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI stałych w partiach biologicznie czynnych 
 

 NAWIERZCHNIE 

ŻWIROWE- żwir płukany biały frakcja 
10-20mm 

20m2   x 5 cm grubość 
warstwy =1m3 

kora do wyściółkowania  110m2 x 3 cm grubość 
warstwy = 3,3m3 

 
3.  Urządzanie i pielęgnacja zespołu szaty roślinnej i wymagania odnośnie 
realizacji. 
 
Przewidywane prace poprzedzające nasadzenia: 
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Cały teren (2154,00m2) wymaga następującego przygotowania: 
 -  oczyszczenie z warstwy zgruzowanej 
-   plantowanie ręczne i uzupełnienie gleby . 

      -  wyeliminowanie chwastów i resztek trawnika  
 -  poprawa struktury gleby torfem niskim lub obornikiem 
 

3.1. roboty agrotechniczne: 
-mechaniczne zdjęcie warstwy urodzajnej  
-orka glebogryzarka na terenie płaskim kat II 
-ręczne przekopanie gleby w gruncie kat II na terenie płaskim 
-rozrzucenie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej i torfu 
-przesiewanie ziemi urodzajnej 
-ręczne rozścielenie gleby urodzajnej 
 
Prace ziemne należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi normy BN-
72/9832-02 Roboty ziemne 
 
Teren przeznaczony pod nasadzenia, zwłaszcza przerośnięty korzeniami, 
zanieczyszczony lub jałowy należy gruntownie przygotować pod nasadzenia. W 
tym celu należy: zdjąć, oczyszczenie i przesianie warstwy urodzajnej, w 
miejscach tego wymagających konieczne jest jej uzupełnienie tak aby 
wytworzyć 10cm grubości warstwę gleby urodzajnej. 

 
3.2. założenie trawników 
 
Obszary wymagać będzie systematycznego nawożenia dla podniesienia żyzności i 
poprawy ogólnej kondycji stanowiska. 
 
Wytyczne do wykonania trawników: 
- Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłucznia i innych 
zanieczyszczeń. 
- Powierzchnia pod trawnik powinna być pozbawiona chwastów. 
- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 
obniżony w 
stosunku do krawężników o ok. 10cm-(jest to miejsce na ziemię urodzajną). 
- Ziemię pod przyszły trawnik należy przebadać pod względem zasobności w 
składniki 
pokarmowe, ponieważ każdy z makroskładników odgrywa istotną rolę we wzroście 
traw. Uzyskane wyniki wskażą, czy istnieje potrzeba stosowania nawozów. Jeśli w 
glebie stwierdzono optymalną zawartość podstawowych składników pokarmowych, 
można niezależnie zastosować nawożenie pełnoskładnikowym nawozem 
mineralnym, np. Azofoską w ilości 15-25 g nawozu na każdy metr kwadratowy 
powierzchni lub Osmocote. 
- Krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem. 
- Ziemię pod koronami drzew przekopujemy ręcznie , na pozostałym terenie 
mechanicznie. 
- Teren powinien być wyrównany i splantowany. 
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- Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, a po siewie wałem 
kolczatką lub zagrabić. 
- Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiewamy ręcznie w 
ilości 30 g nasion na metr kwadratowy następnie lekko zagrabia. 
- Okres siania- najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 
obsiane powierzchnie. 
 
3.3. Wykonanie nasadzeń roślin. 
 
Kolejność wykonywania prac: 
-wyznaczenie miejsc sadzenia, 
-doniesienie roślin, 
-dostarczenie wody, 
-posadzenie sadzonek, 
- podlanie. 

 

3.4. Wymagania szczegółowe 

Ochrona istniejących elementów krajobrazu 
Istniejące drzewa, trawniki i rabaty mają być odpowiednio zabezpieczone 
przez cały czas, ze szczególną uwagą położoną na to, by nie dopuścić do 
uszkodzeń korzeni, pni i konarów. W obrębie rzutu korony jakiegokolwiek 
drzewa nie może znaleźć się żaden sprzęt, materiały ani odpady. Materiały, 
odpady i wyposażenie nie będą opierane o pnie. 
Wykonawca wykona zabezpieczenia wokół drzew. 

Wybór dostawcy materiału roślinnego 

Kryteria wyboru dostawcy materiału roślinnego: 
- Możliwość dostarczenia wymaganych ilości zaprojektowanych roślin. 
- Możliwość dostarczenia wymaganych odmian roślin o wymaganych 

wielkościach i parametrach. 
- Możliwość zapewnienia jednorodności materiału. 
- Posiadanie w szkółce wymaganych roślin w momencie podpisywania 

kontraktu oraz zapewnienie utrzymania ich na składzie do momentu 
sadzenia. 

- Możliwość przycinania, formowania roślin tak, aby spełniały one warunki 
projektu. 

- Możliwość transportu roślin na miejsce sadzenia. 
- Referencje 
- Zaleca się aby cały materiał roślinny powinien pochodzić od jednego 

dostawcy. Jeżeli nie jest to możliwe, można wskazać więcej dostawców. 
- Niezależnie od liczby dostawców wszystkie rośliny  z danej odmiany mają 

być dostarczone przez jednego dostawcę. 
 
3.5. Wymagania materiałowe 
Ziemia 
Ziemia używana do wymiany lub uzupełniania podczas nasadzeń powinna być 
wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, 
brył skały macierzystej ani żadnych obcych elementów. Nie powinna być 
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dostarczana przesycona wodą. Powinna pochodzić z gleb lekkich lub średnio 
ciężkich, z dostateczną zawartością materii organicznej i o odczynie zbliżonym do 
obojętnego. 

 
Nawozy 
Wszystkie nawozy powinny być dobrane przez Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami zaprojektowanych. 
Wykonawca powinien dostarczyć nawozy na miejsce w zamkniętych, oznaczonych 
oryginalnych opakowaniach, opatrzonych nazwą nawozu, producenta oraz 
informacją na temat sposobu jego stosowania. 
 
Materiał roślinny 
Materiał roślinny winien być sadzony zgodnie z projektem, zwłaszcza w zakresie 
lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkości. 
Do czasu upływu okresu gwarancji w szkółce powinny znajdować się rośliny  
zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany. Materiał roślinny powinien być 
żywotny, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i 
odmiany. Powinien być wolny od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym 
systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń.  

Dostawca powinien udostępnić do kontroli Inwestorowi systemy korzeniowe losowo 
wybranych drzew. 
W odniesieniu do roślin ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenach zieleni 
obowiązują obecnie normy dotyczące następujących materiałów szkółkarskich: 
-- sadzonki roślin ozdobnych – PN-R-67031:1996 

Niedopuszczalnymi wadami są: 
-  silne uszkodzenia mechaniczne, 
-  ślady żerowania szkodników, 
-  oznaki chorobowe, 
-  więdnięcie i pomarszczenie kory na pędach, 
-  martwica kory na przewodniku 

i szkieletowych pędach korony. 
 
Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie transport oraz 
przechowywanie powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-
9125-02. Rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wprowadzone zgodnie z 
wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy winien być skupiony, 
prawidłowo rozwinięty, z licznymi korzeniami drobnymi. Bryła korzeniowa winna być 
odpowiednio uformowana i nie uszkodzona 
 
3.5. Wymagania odnośnie realizacji 
Sadzenie. 
Zaprojektowany zespół roślin należy sadzić zgodnie ze specyfiką zespołów: rośliny 
okrywowe zaleca się sadzić w rozstawach podanych w projekcie wykonawczym – w 
zależności od wymogów gatunkowych i kompozycyjnych, w rzędach przesuniętych 
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względem siebie. Klomby bylinowe należy obsadzić zgodnie z zaleceniem 
ilościowym na m2, dbając o zachowanie układu kompozycji. 
Podłoże dla nich należy  przygotować w sposób standardowy: zaleca się staranne 
odchwaszczenie gruntu, okrycie matą syntetyczną. Optymalny termin sadzenia - 
wczesna wiosna lub sierpień - wrzesień.  
 
Ściółkowanie 
Zabiegiem koniecznym jest ściółkowanie. Do ściółkowania wykorzystuje się korę 
ogrodnicza w ilości jak w tabeli-tab.4.  
 
Tab.4. Zestawienie kory ogrodniczej 
 
materiał 
kora ogrodnicza 

pow.m2 grubość ogółem 
 

powierzchnia 
klombów ogółem 

980 m2   

obszary pokryte 
korą docelowe 

110 m2 3cm 3,3 m3 

obszary pokryte 
korą do momentu 
zadarnienia gruntu 

326m2   (obszar z 
różą okrywową) 

5cm 16,3m3 

 
UWAGA: obszar przeznaczony pod ściółkowanie korą, w momencie przygotowania 
podłoża pod nasadzenia. należy wyłożyć matą syntetyczną. 
 
UWAGI 
- Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz 
przechowywanie powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-
9125-02. Pnącza należy zakupić w pojemnikach P9,P11 lub C2. 
- Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin i zakładaniem trawników powinny 
być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
- Granice pomiędzy poszczególnymi  obszarami roślin okrywowych należy oddzielić 
taśmą plastikową wprowadzoną w grunt -przewidziano 85mb 
 
3.6. Zalecenia pielęgnacyjne. 
 
Pielęgnacja projektowanego zespołu roślinnego 
Projekt buduje spójne środowisko, w dużej mierze samodzielne, odporne na 

miejskie warunki siedliskowe, częściowo odporne na szkodniki, przesuszanie. Z 
uwagi jednak na wymagania estetyczne kompozycji, zostały wprowadzone 
rośliny wymagające ogrodniczej opieki. 

Przewidywane prace pielęgnacyjne: 
- sezonowe nawożenie i polepszanie jakości stanowiska 
Stałe zabiegi nawożenia wymagają obszary róży okrywowej (nawożenie 

wczesnowiosenne i jesienne), okresowo nawożenia wymagać będą rabaty z 
hortensjami, byliny oraz trawnik,  sporadycznie należy zasilić tawuły i lilaki a także 
pozostałe zespoły roślinne; 

- formowanie  kul bukszpanowych  na trawniku poprzez cięcia kształtujące; 
- usuwanie  przekwitłych kwiatostanów: róże, liliowce;  
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- cięcie krzewów: hortensje, jaśminowce, tawuły, bzy;  
 
pielęgnacja rabat roślin okrywowych: pielenie chwastów- w wypadku zaistnienia 
takiej konieczności, spulchnianie gleby , zasilanie nawozami, wyrównywanie linii 
rabat, kontrolowanie wzrostu roślin i przycinanie w razie konieczności, ściółkowanie 
w okresie zimowym. 
 
pielęgnacja rabat bylinowych: pielenie chwastów- w wypadku zaistnienia takiej 
konieczności, spulchnianie gleby , zasilanie nawozami mineralnymi, kontrolowanie 
wzrostu roślin, usuwanie obumarłych liści po skończonym okresie wegetacyjnym, 
podział kęp. 
 
pielęgnacją trawników dywanowych,  w tym: zapewnienie sprawnego nawodnienia, 
koszenie regularne z usunięciem skoszonej trawy, wałowanie po skoszeniu trawy, 
cyklicznie przeprowadzane zabiegi aeracji i wertykulacji trawnika .pielenie- 
usuwanie niepożądanych roślin dwuliściennych, zasilanie nawozami, dosiewanie 
mieszanki trawy w razie takiej konieczności. 

 

UPRAWY SZCZEGÓŁOWE: 

Cis pospolity ‘Dovastoniana’ Taxus baccata ‘Dovastoniana’ 

Cisy dobrze adaptują się do warunków miejskich. Nie lubią skrajności, choć gorzej 
radzą sobie ze stagnującą wodą, niż okresowym przesuszaniem podłoża. 
Preferują półcień, ale znoszą także całkowite zacienienie. Przy obfitszym 
podlewaniu - mogą rosnąć również na słonecznym stanowisku. W uprawie 
kluczowe jest kilka pierwszych lat (5-7), gdyż młode rośliny gorzej radzą sobie z 
niskimi temperaturami, suszami czy chorobami. W późniejszych latach są to 
niewymagające i wdzięczne rośliny, o które nie trzeba się troszczyć. Cisa 
pospolitego 'Dovastonii', jak i pozostałe cisy,  można intensywnie ciąć (formować), 
a nawet odmłodzić, gdy zostanie uszkodzony przez mróz. Zimą występuje 
narażenie suszy fizjologicznej. 

Kształtowanie: zgodnie z życzeniem Inwestora- możliwe jest pozostawienie grupy 
cisów w ich naturalnym pokroju, ale  możliwe jest również kształtowanie tej grupy w 
sposób dekoracyjny, uzyskując rodzaj roślinnej rzeźby , jako akcent podkreślający 
centralny punkt założenia. W takim przypadku zalecane jest formowanie wszystkich 
czterech egzemplarzy wspólnie, docelowo w jedną dużą kulę. 

Cięcia sanitarne: najczęściej na przedwiośniu, po zimie, gdy znikają ujemne 
temperatury. 
Warunkiem uzyskania ładnie uformowanych, zagęszczonych kul jest 
systematyczne cięcie już od pierwszych lat uprawy. Zaniedbanie tych czynności 
spowoduje, że rośliny nie stworzą gęstej bryły. 
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny: 
marzec, czerwiec, wrzesień  
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ANALOGICZNE prowadzenie: Cis pośredni ‘Hicksii, Taxus x media ‘Hicksii’ – 
kształtowany w kule 
 
 
Lilak pospolity ‘Mme Lemoine’ 

Łatwe w uprawie kwitnące krzewy o ozdobnych liściach i dużej tolerancji na 
niesprzyjające warunki klimatyczne oraz miejskie. Zakwita na przełomie maja i 
czerwca- nieco później niż większość lilaków. Po kwitnieniu ściąć trzeba wszystkie 
przekwitnięte kwiatostany. Można ściąć nawet 1/3 pędów. Nie należy opóźniać 
terminu cięcia, bo lilak pospolity Madame Lemoine tworzy pąki kwiatowe latem w 
roku poprzedzającym kwitnienie. Zbyt późne cięcie to brak kwiatów albo słabe 
kwitnienie w roku następnym.  

Zalecany termin cięcia: czerwiec, po kwitnieniu. 

Co kilka lat warto wykonać cięcie prześwietlające (usuwa się bardzo stare pędy i 
nadmiernie zagęszczające krzew- cięcie wczesnowiosenne) Nawożenie pobudzi 
roślinę do wzrostu i krzewienia się po cięciu oraz oczywiście obfitego kwitnienia. 
Nawozi się po kwitnieniu, czyli początek czerwca (VI) Najlepiej używać nawozu 
wieloskładnikowego do krzewów kwitnących – z dużą ilością fosforu i potasu. 
Można też zastosować nawóz o wolnym działaniu, najlepiej 3 miesiące. Nie nawozi 
się bzów bardzo młodych (2-3 lata od posadzenia).  

 
 
 
jaśminowiec 'Lemoinei' Philadelphus 'Lemoinei' 

Roślina tolerancyjna, nie ma większych wymagań co do gleby. Na bardzo suchych 
stanowiskach w upalne dni jaśminowiec może więdnąć i szybciej przekwita. 
Odporny na mrozy. Stanowisko słoneczne bądź półcieniste, w cieniu może słabiej 
kwitnąć. Dobrze znosi cięcia i przesadzanie.  

Zalecany termin cięcia: od końca lipca do początku sierpnia  
 
Krzew ten kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Cięcie przeprowadzamy więc zaraz 
po kwitnieniu, by roślina nie zawiązywała owoców i zdążyła wypuścić jak najwięcej 
nowych pędów, na których zakwitnie w przyszłym roku. Cięcie stymuluje zatem 
kwitnienie w następnym roku, a także rozgałęzianie się roślin. 
Roślina kwitnie najobficiej na pędach młodych: dwu- i trzyletnich, starsze kwitną 
słabo. 

Po kwitnieniu skracamy przekwitłe pędy o 1/3: tuż nad rozgałęzieniem lub tuż nad 
silnym pędem lub pąkiem bocznym - skierowanym na zewnątrz krzewu. Zapobiega 
to wrastaniu gałęzi do środka krzewu, które by nadmiernie go zagęściły. W ten 
sposób zapewnia się prześwietlanie rośliny. Zostawienie zbyt długich bezlistnych 
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fragmentów poniżej miejsca cięcia spowodowałoby powstanie "nieestetycznych" 
kikutów - część ta bowiem obumrze i będzie pożywką dla patogenów. 

Róża ‘Sea Foam’ rosa ‘Sea Foam’ 
Odmiana stosunkowo tolerancyjna na choroby, ale w wilgotne lata może być 
porażana przez czarną plamistość, mączniaka prawdziwego, a kwiaty atakuje szara 
pleśń. Znosi lekki półcień. Wymaga cięcia jedynie po mroźnych zimach, 
ewentualnie raz na kilka lat przeprowadzenia cięcia odmładzającego. W pielęgnacji 
ważne jest również usuwanie przekwitłych kwiatostanów, które niepotrzebnie 
osłabiają roślinę. Róże są roślinami, które wymagają systematycznego nawożenia i 
podlewania. Trzeba jednak uważać by róż nie przenawozić, ponieważ wtedy słabiej 
rosną, kwitną i chorują. Dlatego zalecamy stosować nawozy o przedłużonym 
działaniu lub organiczne.  
Nawożenie wczesnowiosenne: nawóz mineralny, nawóz o przedłużonym działaniu, 
biohumus  
Gdy stosujemy nawóz o przedłużonym działaniu, nie ma potrzeby stosowania 
nawozów, aż do końca sierpnia. Wtedy stosujemy dodatkowo tylko nawozy 
jesienne. Termin nawożenia: od początku kwietnia do początku maja  
Nawożenie jesienne: nawóz potasowo-magnezowy (jesienny), kompost: dodatkowo 
można zastosować kompost, którym obłożymy roślinę, tworząc solidniejszą osłonę 
na zimę, wtedy wiosną, stosuje się połowę zalecanej dawki nawozu. 
Ściółkowanie 
Pomimo wysokiej mrozoodporności w mroźne zimy pędy przemarzają. Zaleca się 
ściółkowanie grubą warstwą kory. 
 
Irga szwedzka ‘Coral Beauty’ Cotoneaster x suecicus ‘Coral Beauty’ 
Igra jest rośliną niewymagającą, dobrze znosi prawie wszystkie przeciętne gleby. 
Preferuje podłoża lekkie i przepuszczalne, gorzej rośnie tylko na mokrej i ciężkiej.. 
Jest tolerancyjna pod względem pH. Tylko młode rośliny zalecamy podlewać, 
starsze doskonale znoszą suszę. Najlepiej rośnie w słońcu lub w półcieniu, jednak 
owoce lepiej wybarwiają się na słonecznych stanowiskach. Irga szwedzka ‘Coral 
Beauty’ jest roślina mrozoodporną, najlepiej zimuje pod śniegiem. Można je lekko 
okryć, jednak nawet przemarznięte rośliny szybko odbijają i regenerują się. 
Zniszczone gałęzie należy przyciąć - zabiegi takie irgi znoszą bardzo dobrze. 
 
Tawuła nippońska ‘Snowmound’ Spiraea nipponica ‘Snowmound’ 

Roślina mało wymagająca, dobrze rośnie na każdej glebie, najlepiej jednak, aby 
podłoże było dostatecznie wilgotne i żyzne. Roślina nie jest "żarłoczna" i wymaga 
sporadycznego dokarmiania. Po zaprawieniu dołka żyzną ziemią przy sadzeniu, 
nawożenie możemy zacząć po upływie 3-4 lat, gdy zauważymy, że słabiej rośnie 
lub kwitnie. Wszystkie tawuły dobrze znoszą cięcie, należy jednak pamiętać, że 
odmiana ta kwitnie na pędach zeszłorocznych - cięcie prześwietlające i formujące 
wykonujemy więc po kwitnieniu.  

Zalecany termin cięcia: od końca lipca do początku sierpnia  
Cięcie przeprowadzamy więc zaraz po kwitnieniu, by roślina nie zawiązywała 
owoców i zdążyła wypuścić jak najwięcej nowych pędów, na których zakwitnie w 
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przyszłym roku. Cięcie stymuluje zatem kwitnienie w następnym roku a także 
rozgałęzianie się roślin. 

 
Hortensja bukietowa ‘Polar Bear’ Hydrangea panniculata ‘Polar Bear’ 

'Polar Bear' to rozłożysty krzew o wyprostowanych pędach dostający do około 1,5-
2m wysokości. Mimo iż kwiatostany są tak dorodne, pędy 'Polar Bear' są sztywne i 
wystarczająco mocne, by je utrzymać- nie wymaga podpór. Hortensja 'Polar Bear' 
jest odporna na niskie temperatury, świetnie zimuje w naszym klimacie i nie ma 
konieczności osłaniania ich na zimę. pewnie i obficie kwitnie każdego lata na 
nowych pędach. 

Odmiana ta, jak wszystkie hortensje, potrzebuje zasobnego próchniczego 
wilgotnego podłoża o lekko kwaśnym pH. Powinno być przepuszczalne. Preferuje 
stanowiska w półcieniu, ale odpowiednio nawodniona będzie świetnie rosła i obficie 
kwitła także w słońcu. Hortensje źle znoszą przesuszenie. Ponieważ hortensje 
bukietowe zawiązują pąki kwiatowe na nowych pędach, nie ma ryzyka ich 
przemarznięcia. Co roku - przed ruszeniem wegetacji – należy pędy silnie przyciąć, 
co pobudza rośliny do wydawania większych kwiatów a także ogranicza ich 
rozmiary i poprawia pokrój.  

Zalecany termin cięcia: od końca lutego do końca marca  

Brak cięcia sprawi, że roślina nadmiernie się rozrośnie, a kwiaty będą mniejsze. 

Ściółkowanie 
W celu ograniczenia parowania wody z podłoża, hortensje ściółkujemy korą, 
igliwiem, dzięki którym utrzymamy odpowiednią kwasowość podłoża. Hortensje 
warto również podsypać kwaśnym torfem.  
Nawożenie: 
Roślinę tę nawozimy jak wiele innych roślin w ogrodzie: niekwasolubne drzewa, 
krzewy oraz rabaty bylinowe. Można zastosować  nawozy o przedłużonym 
działaniu, które stosuje się raz w okresie wegetacyjnym. Godny polecenia jest także 
kompost i ekologiczny biohumus, który poprawia strukturę gleby i kondycję rośliny 
bez ryzyka przenawożenia. 
Stosujemy nawożenie wiosenne: marzec, oraz letnie: maj. 
 
ANALOGICZNIE:  
Hortensja krzewiasta ‘Anabelle’ Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ 
Hortensja krzewiasta Hydrangea arborescens White Dome ‘Dardom’ 
 
UWAGA: Hortensja ‘Anabelle’ wymaga podparcia pokładających się pedów! 
Hortensja krzewiasta Hydrangea arborescens White Dome ‘Dardom’  nie 
potrzebuje podpór. 
Funkia Siebolda ‘Elegans’ Hosta sieboldiana ‘Elegans’ 

Roślina o małych wymaganiach pielęgnacyjnych. Posadzone na odpowiednim 
stanowisku (bez ostrego słońca i w wilgotnym podłożu) praktycznie nie potrzebują 
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opieki - przez wiele lat może rosnąć w jednym miejscu. Ta odmiana może być 
sadzona w głębokim cieniu, czyli w miejscu, gdzie mamy tylko rozproszone 
promienie słoneczne. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i wilgotna najlepiej 
o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Nadmiar wapna w glebie może 
powodować powstanie chlorozy - odbarwień na liściach. Stojąca woda i zbyt mokra 
ziemia sprzyjają gniciu korzeni, rozwojowi pleśni i chorób grzybowych. Należy 
unikać przenawożenia azotem, gdyż może dojść do odbarwienia i wiotkość liści. 
Funkie wymagają podlewania w czasie suszy. Roślinę nawozi się  dwa, trzy razy w 
sezonie. Ponieważ preferuje ona kwaśne podłoże, najlepiej stosować preparaty 
dedykowane do roślin iglastych (kwasolubnych) lub rododendronów i hortensji, 
zawierające informację, że są przeznaczone do roślin kwasolubnych. 

Ostatnie nawożenie przeprowadza się nie później niż do 15 sierpnia, ażeby nie 
zakłócić naturalnego procesu drewnienia pędów rośliny, czego rezultatem może 
być przemarzanie rośliny jesienią i zimą. 

Liliowiec ‘Magdalena’ Hemerocallis ‘Magdalena’ 
Liliowce są roślinami tolerancyjnymi, Mimo iż rośliny lubią wilgotną glebą, to są 
odporne na suszę, ponieważ tworzą głęboki system korzeniowy. Roślina kwitnie 
przez wiele tygodni, w tym czasie na bieżąco usuwa się przekwitłe kwiaty - ze 
względów estetycznych oraz by roślina nie traciła energii na zawiązywanie nasion. 

Zalecany termin usuwania kwiatostanów: od początku czerwca do końca sierpnia  

Roślinę tę nawozimy jak wiele innych roślin w ogrodzie: niekwasolubne drzewa, 
krzewy oraz rabaty bylinowe. Można zastosować nawozy o przedłużonym 
działaniu, które stosuje się raz w okresie wegetacyjnym. Godny polecenia jest także 
kompost i ekologiczny biohumus, który poprawia strukturę gleby i kondycję rośliny 
bez ryzyka przenawożenia. 
 
3.7. Gospodarowanie drzewostanem. 
Roboty należy wykonać w oparciu o metody, technologie i materiały polecane w 
wydawnictwach "Poradnik. Chirurgia i pielęgnacja drzew" Chachulski, Z. Legraf, 
Warszawa 2000r. oraz "Pielegnowanie drzew i krzewów ozdobnych. Poradnik" 
Kosmala, M., PWRiL, Warszawa 2000r. 
 
   INFORMACJA DOTYCZACA PODZIAŁU NA ETAPY 
Zakres prac opisany w dokumentacji można podzielić na dwa etapy biorąc 
pod uwagę kolejność i technologię wykonywania prac budowlanych  : 
- I ETAP : budowa ogrodzenia i montaż elementów małej architektury, 
- II ETAP: realizacja nawodnienia terenu oraz szaty roślinnej. 
 
Uwagi końcowe do projektu 
-  Materiały i wyroby opisane w projekcie nie mogą być zamienione na inne, 
jeśli parametry techniczne i użytkowe nie będą spełniały właściwości 
opisanych w dokumentacji. Wszystkie użyte materiały i wyroby musza 
odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 
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-  Roboty budowlano-montażowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
technicznymi ,przepisami bhp., p.poż. , sanepit i innymi,  pod nadzorem osób 
uprawnionych  
- Wszystkie  rozwiązania techniczne związane  z określoną     technologią 
należy     wykonywać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.  
-  Wszystkie użyte materiały muszą posiadać obowiązujące aktualne atesty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
-  Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią 
integralną część niniejszego opracowania.  
-  Wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia 
różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.  
-  Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót  na budowie 
muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP.   
-  W miejscu ogólnie dostępnym należy przewidzieć apteczkę z lekami 
pierwszej pomocy. 
 

opracowała: 
Ewa Podhajska 

Joanna Skibińska 
Magdalena Zienowicz 
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UWAGI

1.Trasę przewodów zasilających oraz linii kroplujących skorygować

   w trakcie wykonawstwa dostosowując do istn. aranżacji terenu

   oraz projektowanej szaty roślinnej. Dla przewodów układanych

   w ziemi zachować odległość minimum 1,5 m od pnia drzewa.

2.Na przewodzie wody zasilającym instalację automatycznego

   nawadniania terenu zaprojektowano studzienkę z wodomierzem,

   zaworem antyskażeniowym oraz króćcem do wydmuchiwania wody

   z instalacji na okres zimowy.  Wodomierz pozwoli kontrolować

   szczelność instalacji nawadniającej.

3.Przewody instalacji nawadniajacej zasilające zraszacze oraz linie

   kroplujące (prowadzone od studzienek zaworowych) układać na

   głebokości ~0,3÷0,4m- przewody opróżniane na okres zimy .

4.Główne przewody zewnętrznej instalacji wody zasilajace proj.

   instalację nawadniajacą, na odcinku od studzienki wodomierzowej

   do studzienek zaworowych układać na głębokości  ~0,8m

   (głębokośc istn. przepustów)- przewody opróżniane na okres zimy.

5.Przejścia przewodów pod ścieżkami wykonać w stalowych rurach

   ochronnych wprowadzonych metodą przecisku.

6 Prace związane z układaniem instalacji automatycznego

   nawadniania terenu powinna wykonać firma posiadająca

   doświadczenie i odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

7.W trakcie wykonawstwa domierzyć rzędne istn. terenu.

8.Włączenie przewodu wody do istn. studzienki metodą

   bezwykopową. Przecisk wykonać od strony trawnika. Studzienka

   stanowić będzie studnię odbiorową przecisku.
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3

1

5
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5

1

0
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nazwa polska

nazwa łacińska

rozstawa

sztuk

1

lilak pospolity   'Mme Lemoine'
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'

2

3

Jaśminowiec 'Lemoinei'

Philadelphus 'Lemoinei'

4

tawuła nippońska 'Snowmound' Spiraea nipponica 'Snowmound'

5

Hydrangea arborescens White

Dome 'Dardom'

hortensja krzewiasta 'Anabelle'

6

róża 'Sea Foam'

7

Cotoneaster ×suecicus

'Coral Beauty'

irga szwedzka 'Coral Beauty'

8

Hemerocallis 'Magdalena'liliowiec 'Magdalena'

9

bluszcz pospolity 'Białystok' Hedera helix 'Białystok'

bluszcz pospolity 'Woerner'

Hedera helix 'Woerner'

10

naparstnica  w odmianach

Digitalis ferruginea

11

świdośliwa Lamarcka

Amelanchier Lamarckii

12

cis pospolity 'Dovastoniana'
Taxus baccata 'Dovastoniana'

13

wykaz roślin

Rosa 'Sea Foam'

funkia Siebolda 'Elegans'

14

hortensja krzewiasta White

Dome 'Dardom'

Hydrangea arborescens  'Anabelle'

cis pośredni 'Hicksii' -kule

Taxus x media 'Hicksii'

hosta sieboldiana 'Elegans'

15

16

hortensja bukietowa 'Polar Bear'

Hydrangea panniculata 'Polar Bear'

17

krokus 'Pickwick'

Crocus 'Pickwick'

326m² x 5

 = 1630

5 szt/m²

4szt/m²

180m²x4= 720

4szt/m2

4szt/m²

120m² x 4

= 480 szt

120m²x 4

= 480 szt

3szt/m²

35m² x 3

=105

1do 2szt/m²

1do2szt/m²

ok100 szt

ok100 szt

8szt/m²

20m² x 8

=160 szt

9 szt

4 szt

9 szt

16 szt

24 szt

121 szt

50/ 60 w rzędach po łuku

 przesuniętych

względem siebie

100 szt

30 szt

25 szt

w luźnej grupie

sadzone co1,5- 2m

nasadzenia po łuku

nasadzenia po  okręgu

20-25 cm

35-40 cm

35-40 cm

60-70 cm

50-60cm/8pln

50-60cm

40cm

80-85cm

50 cm/

bryła korzeniowa

poj. 3 l

40-60 cm/

bryła korzeniowa

 poj. 5 l

40-60 cm/

bryła korzeniowa

 poj. 3 l

50-60cm/

bryła korzeniowa

poj. 2l

50-60cm/

bryła korzeniowa

poj. 2l

15-20

15-20

10

cebulka

w luźnej grupie

sadzone co1,5- 2m

w luźnej grupie

sadzone co1,5- 2m

zgodnie z proj.

co 80 lub 70 cm

w grupie po

3 krzewy

zgodnie z proj. 90/100 lub100/

100 w rzędach po łuku,

przesuniętych względem siebie

wielkość

sadzonki

kształtowany w kulę
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