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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ul. 

Kaliską a Jana Pawła II w Poznaniu.  
 
1.2. Zleceniodawca 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznań. 
 
1.3. Podstawa opracowania 
 
- Zlecenie ZZM.ZP/251-60/18/Z z dnia 14.05.2015 
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Wizje w terenie, pomiary własne, 
- Uzgodnienia z Radą Osiedla Rataje 
 
1.4. Cel i zakres opracowania 
 
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i Jana Pawła II oraz stworzenie 

terenu przyjaznego społeczeństwu. Obszar w obecnym stanie jest terenem zieleni bez przypisanych funkcji 
– brakuje ciągów komunikacyjnych, małej architektury. Centralną część obszaru stanowi połać trawiasta. 
Obrys działki zaś obsadzona jest starodrzewem, a od strony ul. Jana Pawła II teren osłonięty jest licznymi 
zakrzewieniami. Celem opracowania jest nadanie funkcji rekreacyjnej, uporządkowanie obecnej zieleni oraz 
wprowadzenie nowych nasadzeń.  

Zakres opracowania obejmuje część graficzną oraz część opisową stanowiącą uzupełnienie części 
rysunkowej.  

Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 
1:500 oraz wykonana geodezyjna inwentaryzacja szaty roślinnej. 

 
1.5. Zakres robót objętych opracowaniem 
Warunki zawarte w projekcie  stanowią podstawę do prawidłowego wykonania zagospodarowania 

terenu oraz nasadzeń roślin wraz z prawidłową ich pielęgnacją po posadzeniu.  Zakres prac został podzielony 
na dwa etapy. 

Rozwiązania techniczne ujęte są w części graficznej.  
 
Zakres robót obejmuje: 
 
- oczyszczenie terenu wraz z usunięciem wyznaczonych drzew i krzewów 
- pielęgnacja drzew 
- wykonanie ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej oraz tarasu drewnianego 
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia 
- posadzenie roślin 
- ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami 
- rozmieszczenie małej architektury 
 
1.6. Ogólny opis projektu  
Projekt zagospodarowania terenu ma uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności, zapewniając 

bezpieczeństwo i rekreację użytkowników.  
Analizując obszar nie zauważono głównej jego funkcji. Użytkownikami są jedynie osoby z psami 

korzystające z centralnej połaci trawiastej. Obecnie słabą stroną terenu jest jego niezauważalność pomimo 
idealnej lokalizacji (bliskość węzłów przystankowych, uczelni wyższej). Nie ma elementu zachęcającego 
przechodniów do wejścia w głąb placu.  

Główny cel: odnaleźć rozwiązania, które wzmocnią pożądane zachowania (komunikacja piesza, 
spotkania, relaks, zabawa, edukacja) i sprawią, że obszar dostrzeże i skorzysta z niego więcej osób. 

Główne założenia projektowe: 
- stworzenie głównego wejścia na teren 
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- zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych 
- wprowadzenie prostej formy ciągów komunikacyjnych  
- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, podkreślając ją niskimi nasadzeniami 
- strwożenie nasadzeń izolacyjnych od ul. Jana Pawła II 
- stworzenie obszaru dostępnego także dla osób niepełnosprawnych i starszym 
 
Projekt zakłada wykonanie kilku wejść na teren – głównie od strony ul. Jana Pawła II gdzie natężenie 

ruchu pieszego jest zdecydowanie największe. Przy wejściach zaprojektowano tereny rekreacyjne z tarasem 
drewnianym.  

Ścieżki wykonane z nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand w kolorze jasnym poprowadzone 
zostaną w formie trójkątów. Całość zostanie podkreślona trawami ozdobnymi i niską roślinnością nadającą 
założeniu charakter lekkości i zwiewności. Nie przewiduje się wprowadzanie na teren dodatkowych funkcji 
tj. plac zabaw czy wybieg dla psów.   

 
1.7. Podstawy formalno-prawne: 
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.);  
• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. 

zm.);  
• Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (z późn. zm.),  
• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220). 
 
1.8. Niezgodności 
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Pracowni Projektowej oraz Inwestora o wszelkich 

niezgodnościach. Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie się z rysunkami technicznymi, które mają 
nadrzędną wartość. 

 
 
2. USTALENIA OGÓLNE 
2.1.   Gospodarka istniejącymi roślinami 
Wycinka krzewów i drzew 
Przewiduje się wycinkę krzewów i drzew, w celu rozluźnienia drzewostanu i usunięcia drzew 

zagrażających bezpieczeństwu. Wycinkę należy wykonać wg opracowania Inwentaryzacja 
dendrologiczna. 

 
2.2. Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien: 
-  zaznajomić się z wszelką dostępną dokumentacją techniczną oraz określić lokalizację sieci 

infrastruktury 
- sporządzić harmonogram prac koordynując wszelkie prace z prowadzonymi równolegle robotami 

budowlanymi 
- skontrolować dokumenty branżowe 
 
2.3. Harmonogram prac 
• Zabezpieczenie terenu 
• Uprzątnięcie terenu  
• Usunięcie wskazanych krzewów i drzew, praca w drzewostanie i zakrzewieniach, 

zabezpieczenia drzew na placu budowy 
• Prace ziemne – wykorytowanie terenu pod nawierzchnię 
• Wykonanie nawierzchni mineralnej 
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• Montaż małej architektury  
• Przygotowanie terenu pod nasadzenia, nasadzenia roślin wraz z ściółkowaniem 
• Rekultywacja terenu  
• Prace porządkowe 
 
2.4. Ustalenia ogólne wykonania prac  
• Podczas prowadzonych prac Wykonawca nie może ingerować w istniejącą infrastrukturę 

techniczną tj. gaz, woda, telefon, elektryczność, zakopane przewody i rury.  Należy przed rozpoczęciem prac 
zapoznać się z rozmieszczeniem infrastruktury i sprawdzić jej faktyczny przebieg w terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienie uszkodzonej podczas prac infrastruktury technicznej na 
koszt własny.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich prac zgodnie z wymaganiami 
jakościowymi i zgodnie ze sztuką budowlaną i ogrodniczą. Powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie 
realizowania i kierowania projektami architektury krajobrazu. 

• Wszystkie roboty muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wiedzą 
zawodową. Pracownicy muszą być wykwalifikowani w zakresie wykonywanych prac. 

• Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału niezbędnego do wykonania 
prac zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.  

Przed przystąpieniem do prac wszelkie wykorzystane produkty, składniki i maszyny powinny zostać na 
miejscu budowy sprawdzone. Materiały niezgodne z projektem i wadliwe muszą zostać wymienione na nowe. 

• Zabronione jest składowanie materiałów budowanych na terenie pasów drogowych oraz pod 
koronami drzew. Przed rozpoczęciem prac drzewa istniejące należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
zgodnie z opisem znajdującym się w Inwentaryzacja dendrologiczna.  

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Prace rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć teren taśmą oraz tablicami „Uwaga 

roboty budowlane” i „Zakaz wstępu”. Drzewa istniejące należy zabezpieczyć zgodnie z opisem znajdującym 
się w Inwentaryzacja dendrologiczna. 

Planuje się wykonanie rozbiórki ogrodzenia z siatki wraz z furtką znajdującego się  na południowo-
wschodniej stronie działki . Łączna długość 76 mb. 

UWAGA – prace rozbiórkowe stanowią etap II 
 
3.2. Prace w drzewostanie  
Prace w drzewostanie zostały opisane w dziale Inwentaryzacja dendrologiczna. Całość prac należy 

wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru ds. prac w drzewostanie. 
 
3.3. Ukształtowanie terenu 
Teren opracowania nie jest nadto zróżnicowany wysokościowo i  nie przewiduje się jego zróżnicowania. 

Obszar umiejscowiony jest na rzędnych od 64,9 do 63,9m n.p.m. Wykonanie założenia parkowego powinno 
przewidywać naturalne spadki terenu.  

 
3.4. Prace ziemne 
Prace ziemne polegać będą na korytowaniu gruntu pod nawierzchnię mineralną jak i nasadzenia na 

wskazane w przekrojach głębokości. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania korytowania po usunięciu drzew i krzewów. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed pracami związanymi z wykonaniem 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą INTZ, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie, po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc Wykonawca winien dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty. 
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3.5. System nawadniania 
Na danym obszarze przewiduje się wykonanie automatycznego systemu nawadniania – instalacja nie 

jest jednak objęta opracowaniem. 
 
3.6. Wykonanie nawierzchni  
Nawierzchnia mineralna 
Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (1.3 Projekt 

nawierzchni). Przewiduje się wykonanie ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej, 
wodoprzepuszczalnej w pełni przyjazną dla środowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand 
(lub równoważna) naturalnie stabilizowana, nie krusząca się, nie pyląca, nadająca się do ciągów 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Obrzeże betonowe 6x20x100: 
- Rozmieszczone pomiędzy nawierzchnią mineralną i bezpieczną a trawnikiem. Rozmieszczone na łacie 

betonowej z betony C12/15 (B15)  
- Dane techniczne: obrzeże betonowe 6x20x100cm, szare. 
 
Obrzeża typu Eko Bord 
Projektuje się obrzeża z tworzywa sztucznego w kształcie litery L oddzielające trawnik od rabat.  
Parametry techniczne: 
- wys. 45mm 
- dł. 1000mm 
- montaż na kotwy mocujące śr. 16mm, dł. 250mm 
 
3.7. Taras drewniany 
Na połączeniu ciągów komunikacyjnych od strony ul. Jana Pawła II przewiduje się wykonanie tarasu 

drewnianego. Taras drewniany należy wykonać na stopach betonowych fi 16cm, głębokości 80 cm 
wykonanych z rury PCV wypełnionej betonem B20. 

Taras drewniany należy wykonać na następujących warstwach: 
- 2,1cm - deski z drewna egzotycznego Garapa gładkiej mocowane wkrętami ze stali nierdzewnej typu 

SPAX-D 5x50mm 
- 7,0cm - legary drewno egzotyczne Angelim Pedra 45x70mm montowane do stóp betonowych za 

pomocą kotwy do legarów typu SPAX RA 7,5x120mm 
- agrotkanina, 
- stopa betonowa gł.. 80cm, śr. 16cm, beton B20 
Należy wykonać spadki 1-2%. 
Elementy drewniane zabezpieczyć impregnatem ogniochronnym do stanu nierozprzestrzeniania ognia. 

Zabezpieczenie musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją i deklaracją zgodności producenta. Zastosowany 
środek musi być odporny na działanie czynników atmosferycznych - woda i słońce. Powinien tworzyć barierę 
ochronną ograniczając rozwój grzybów i pleśni. 

Taras należy wykonać zgodnie z rys. nr D.3-D.3b, 
 
3.8.      Przygotowanie podłoża pod nasadzenia  
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń, chwastów oraz nieskażone chemicznie. W przypadku 

nasadzeń drzew i roślin okrywowych przewiduje się pełną zaprawę dołów ziemią urodzajną, teren pod trawy 
ozdobne należy wymienić na głębokość 30 cm. Obszar pod nasadzenia krzewów (Różanecznik 'Cunningham's 
White') należy wykorytować na głębokość 1m i uzupełnić ziemią urodzajną kwaśną. 

 
3.9.      Sadzenie roślin 
UWAGA: 
Podstawowym celem opracowania związanego z nasadzeniami roślin jest zapewnienie odpowiedniej 

jakości i parametrów materiału roślinnego. Wykonawca powinien upewnić się czy wszystkie materiały 
potrzebne do transportu i wykonania nasadzeń spełniają wskazane standardy. 
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Dobór gatunkowy i parametry techniczne roślin: 

ETAP I 

Nr Nazwa łacińska 
Nazwa polska 

Ilość Ilość na 
m2 

Kontener Wysokość Parametry techniczne 

 
2. Carpinus betulus 

‘Columnaris’                       
Grab pospolity 
‘Columnaris’ 

4
228 

 
       0,5 

Kontener 
lub bryła 
korzeniowa 

Wys. 3,5-
4m 

 

Korona ukształtowana na 
100 cm, min 10 pędów 
szkieletowych, szkółkowany 
x3 

3. Tilia cordata  
Lipa drobnolistna                   

2
2 

 
- 

Kontener 
lub bryła 
korzeniowa 

Obw. 16-
18 

 

Korona ukształtowana na 
200 cm wysokości,  min 10 
pędów szkieletowych, 
szkółkowany x3 

4. Rhododendron 
'Cunningham`s 
White' 
Różanecznik 
'Cunningham's 
White' 

306  1 Kontener Poj. 90l Wys. 1m, Min 5 pędów 
szkieletowych, bryła 
korzeniowa śr. 70-90cm, 
rozkrzewienie od podstawy 

5. Miscanthus sinensis 
‘Rotfeder’ 
Miskant chiński 
 

3
1400 

3 Kontener C2  

6. Hedera helix  
Bluszcz pospolity  

5
6783 

7 Kontener P12  

7. Krokus 
wielkokwiatowy 
odm. czysto biała 
Krokus 
wielkokwiatowy 
odm. niebieska 
Cebulica syberyjska 
odm. niebieska 
Cebulica syberyjska 
odm. biała 
Szafirek odm. 
niebieska 
Szafirek odm. biała 

 
 

3800 
1

3800 
3

3040 
2

2660 
1

1900 
1

1900 

 
 
50 
 
50 
 
40 
 
35 
 
25 
 
25 

  

 

 
ETAP II 
 
Nr Nazwa łacińska 

Nazwa polska 
Ilość Ilość na 

m2 
Kontener Wysokość Parametry techniczne 

 
1. Acer campestre 

‘Elsrijk’                                 
Klon polny ‘Elsrijk’ 
 

 
1

1  

 
- 

Kontener 
lub bryła 
korzeniowa 

Obw. 16-
18 

 

Korona ukształtowana na 
200 cm wysokości,  min 10 
pędów szkieletowych, 
szkółkowany x3 
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4. Rhododendron 
'Cunningham`s 
White' 
Różanecznik 
'Cunningham's 
White' 

92  1 Kontener Poj. 90l Wys. 1m, Min 5 pędów 
szkieletowych, bryła 
korzeniowa śr. 70-90cm, 
rozkrzewienie od podstawy 

 
 

Lp Nazwa polska                                             
Nazwa łacińska 

Zdjęcie Opis 

1 Acer campestre Elsrijk  
Klon polny Elsrijk 
 

 

Drzewo liściaste dorastające do 10-
15m wysokości. Pokrój zwarty.  Liście 
drobne, przebarwiające się na jesień . 

2 Carpinus betulus 
Columnaris                          
Grab pospolity 
Columnaris 

 

Drzewo liściaste o pokroju 
kolumnowym dorastający do 10m 
wysokości. 
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3 Tilia cordata              
Lipa drobnolistna 

 

Drzewo liściaste dorastające do 20m 
wysokości. Kwiaty miododajne 

4 Rhododendron 
'Cunningham`s White' 
Różanecznik 
'Cunningham's White' 

 

 

Krzew liściasty zimozielony 
dorastający do 1,5m wysokości. 
Kwiaty białe pojawiające się w 
czerwcu. 

5 Miscanthus sinensis 
"Rotfeder" 
Miskant chiński 
 

 

Trawa ozdobna dorastająca do 1,5m 
wysokości. Kłosy pojawiają się od 
sierpnia. 
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6 Hedera helix  
Bluszcz pospolity  

 

Pnącze, roślina okrywowa. Liście 
skórzane, ciemnozielone, zimozielone. 
Pełni funkcję zadarniającą 

7 Mieszanka roślin 
cebulowych: 
Scilla siberica 
Cebulica syberyjska odm. 
biała i niebieska, 
Muscari sp. Szafirek odm. 
biała i niebieska, 
Crocus sp. Krokus 
wielkokwiatowy odm. 
biała i niebieska 
 

 

Mieszanka niskich roślin cebulowych w 
odcieniach niebiesko – białych. 
Kwitnąca przez ok miesiąc. Skład: 
Cebulica, szafirek, krokus 

Materiał roślinny zastosowany do nasadzeń powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i 
zdrowotne.  

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany. Wymaga się aby drzewa spełniały normę PN-87/R-
67022 i PN-87/R-67023, były właściwie oznaczone tj. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy oraz były wolne od patogenów.  

 
Wymagania ogólne: 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być odpowiednio uformowane z zachowaniem charakterystycznych 

cech gatunkowych i odmianowych oraz posiadać cechy: 
- wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika 
- przewodnik prosty, widoczny 
- dobrze zabliźnione blizny na przewodniku 
- wyraźnie widoczny przyrost roczny prosto wydłużający przewodnik 
- prawidłowo rozwinięty system korzeniowy z licznymi korzeniami włośnikowymi widocznymi na 

korzeniach szkieletowych 
- pędy korony nie powinny być przycięte 
- pędy korony u drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone 
 
Wady niedopuszczalne: 
- uszkodzenia mechaniczne roślin 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika 
- widoczne ślady żerowania szkodników 
- widoczne objawy chorobowe 
- odrosty z podkładki 
- uszkodzenie i zmarszczenie kory na częściach nadziemnych i podziemnych 
- źle uformowana korona – występowanie dwóch i więcej przewodników 
- przesuszenie bryły korzeniowej 
- źle zrośnięte miejsce szczepienia 
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Ogólne zasady sadzenia roślin: 
 Przed przystąpieniem do prac nasadzeniowych należy oczyścić teren z resztek pobudowlanych 

oraz wyznaczyć miejsca nasadzeń zgodnie z dok. projektową. Do Wykonawcy należy wywiezienie 
zanieczyszczeń na własny koszt. 

 Sadzenie roślin należy wykonać w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej 
wilgotności podłoża 

 Prace należy wstrzymać jeżeli warunki pogodowe mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość i 
zdrowotność roślin. Nie należy przeprowadzać prac podczas mrozów, silnych upałów i susz oraz po okresie 
długotrwałych i silnych opadów 

 Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin tj. doły zalane wodą, zbite 
podłoże, zmarznięta ziemia oraz silne, wysuszające mroźne wiatry 

 Termin sadzenia jest uzależniony od formy sadzonej rośliny: 
- rośliny z bryłą korzeniową należy sadzić jesienią (po opadnięciu liści) lub wczesną wiosną 

(przed rozwojem liści). Zabrania się przeprowadzenia prac podczas mrozów i mroźnych wiatrów. 
- rośliny kontenerowe można sadzić przez cały rok pod warunkiem panowania odpowiednich 

warunków pogodowych i glebowych. 
 Rośliny należy rozmieścić w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rośliny powinny być 

posadzone w pozycjach oraz ilościach wyznaczonych na projekcie, a stosowany materiał szkółkarski powinien 
być w całości wyrównany i dopasowany kształtem tak aby uzyskać zamierzony efekt projektowy.  

 
Sadzenie drzew: 
 Przed przystąpieniem do sadzenia drzew należy wyznaczyć teren zgodnie ze specyfikacją oraz 

dokładnie oczyścić z chwastów i zanieczyszczeń. 
 Przed przystąpieniem do sadzenia drzew należy przygotować doły o wymiarach 1x0,7x0,7 m 

oraz zaprawić je ziemią urodzajną. Podczas kopania dołów nie wolno mieszać podglebia z glebą urodzajną. 
 Projektowane drzewa rosną na otwartej przestrzeni w zwartych grupach dając odpowiedni 

efekt estetyczny. Materiał szkółkarski powinien mieć jednakowe parametry wysokościowe. 
 Ściany wykopanego dołu nie powinny być zbyt gładkie i zbite. Jeżeli doły zostały wykopane 

koparką wówczas ściany należy spulchnić szpadlem lub kilofem w celu zapewnienia lepszych warunków do 
wnikania korzeni w głąb gruntu. 

 Roślina po posadzeniu powinna znaleźć się na takiej samej głębokości  lub nieco głębiej niż 
rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie uniemożliwi roślinie prawidłowy rozwój i wzrost.  

 Należy zwrócić uwagę na rozbudowę systemu korzeniowego drzewa. Wszelkie uszkodzenia 
należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem, a zawijające się korzenie wokół szyjki korzeniowej usunąć.  

 Zbity system korzeniowy drzew należy przed sadzeniem rozluźnić. Po umieszczeniu rośliny w 
dole należy przysypać korzenie sypką ziemią w celu równomiernego zasypania wszystkich korzeni.  

 Po posadzeniu należy wykonać misę pod drzewa o średnicy ok. 70cm i ją zaściółkować.  
 Po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać do pełnego nasycenia oraz wykonać cięcie 

formujące i prześwietlające.  
 Należy wykonać system mocujący drzewa. Drzewo mocuje się do trzech palików 

rozmieszczonych równo wokół pnia za pomocą taśmy wiązanej w ósemkę. Należy uważać żeby paliki nie 
obcierały żadnej części rośliny.  

Materiały potrzebne do ustabilizowania drzewa: 
- paliki drewniane po 3 szt. na każde drzewo, o grubości ok. 8 cm i długości 250 cm, 

zaimpregnowane, 
- elastyczna taśma do mocowania o szer. ok. 3-5 cm, 
- gwoździe. 
Uwaga –do palikowania grabów pospolitych Columaris zastosować niskie paliki (wys. 1m) 

bez poprzeczek. 
Drzewa przy tarasie drewnianym stabilizować metodą podziemną typu GEFA 
 
Sadzenie krzewów: 
 Materiał roślinny powinien być dobrze wykształcony – krzewy odpowiednio formowane tak aby 

zapewnić odpowiedni stopień rozkrzewienia, wysokość materiału wyrównana. 
 Przed przystąpieniem do sadzenia krzewów należy wyznaczyć teren zgodnie ze specyfikacją 

oraz dokładnie oczyścić z chwastów i zanieczyszczeń.  
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 Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Należy wykorytować teren 
na głębokość 1m i całkowicie zaprawić ziemią urodzajną kwaśną. 

 Krzewy na szpaler należy sadzić jedno- wielorzędowo wzdłuż rozmieszczonego sznurka z 
zachowaniem odpowiedniej rozstawy podanej w dokumentacji. 

 Przed umieszczeniem rośliny w dole należy usunąć pojemnik, a bryłę korzeniową lekko 
rozluźnić. 

 Krzewy należy umieścić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po 
posadzeniu należy lekko ubić.  

 Wszelkie uszkodzenia pędów powinno się niezwłocznie usunąć, a powstałą w ten skutek ranę 
zabezpieczyć odpowiednim preparatem.  

 Po posadzeniu należy rośliny podlać przyjmując ok. 20l/krzew. 
 
Sadzenie roślin okrywowych i traw ozdobnych: 
 Materiał roślinny powinien być dobrze wykształcony –odpowiedni stopień rozkrzewienia. 
 Przed przystąpieniem do sadzenia bylin należy wyznaczyć teren zgodnie ze specyfikacją. 
 Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Przed sadzeniem traw należy 

wymienić glebę na głębokość 30cm zaprawiając ją ziemią urodzajną. 
 Przed przystąpieniem do sadzenia roślin okrywowych należy przygotować doły o wymiarach 

0,3x0,3x0,3 m oraz zaprawić je ziemią urodzajną. Podczas kopania dołów nie wolno mieszać podglebia z 
glebą urodzajną 

 Rośliny należy rozmieszczać zgodnie z projektem oraz schematem sadzenia. 
 Przed umieszczeniem rośliny w dole należy usunąć pojemnik, a bryłę korzeniową lekko 

rozluźnić. 
 Rośliny należy umieścić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po 

posadzeniu należy lekko ubić.  
 Po posadzeniu należy rośliny podlać przyjmując ok. 0,5l/roślinę. 
 
Sadzenie roślin cebulowych 

• Sadzenie roślin cebulowych należy wykonać jesienią od września do listopada 
• Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć obszar do nasadzeń 
• Cebule należy umiejscowić na głębokość 2-3 wysokości cebuli 
• Sadzenie ma odbywać się metodą mechaniczną 
 
3.10. Ściółka 
Ściółka w postaci zrębków pozyskanych z drzew liściastych jest materiałem wykończeniowym.  Poprzez 

wysypanie jej w misy drzew oraz pod rośliny ogranicza się przerastanie chwastów oraz utrzymuje poprawną 
wilgotność podłoża hamując nadmierne przesychanie gleby. Ściółkowanie należy wykonać po zakończonym 
sadzeniu roślin, a warstwa kory powinna wynosić 5 cm. Ściółkowaniu należy poddać także teren pod 
istniejącymi roślinami.  

 
Parametry techniczne: 
- zrębki z drzew liściastych 
- sterylne (wolna od chwastów i zarodników grzybów) 
 
3.11. Rekultywacja istniejących trawników  
 
Regeneracja trawnika polegać będzie na jego wertykulacji, nawożeniu oraz dosianiu trawy. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych regeneracją trawnika: 
- okres regeneracji trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną jesień 

albo na wiosnę (od 15 IV do 15 V), 
- źdźbła trawy przeznaczonej do rekultywacji powinny być nisko skoszone. 
Pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyż z wygrabieniem filcu, 

następnie należy wysiać nawóz wraz z dosianiem nasion traw.  
Preferuje się nawozy o przedłużonym działaniu. 
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Zaleca się rekultywację trawnika na całości opracowania jedynie założenie nowych trawników należy 
wykonać wzdłuż budowanych ciągów komunikacyjnych (na zniszczonych terenach).  

 
3.12. Założenie trawników z siewu 
- Przed przystąpieniem do założenia trawników należy dobrze wyrównać teren 
- Przyjmuje się założenie trawnika z siewu 
- Przed przystąpieniem do zakładania trawników należy uzupełnić brakującą ziemię ziemią urodzajną 
- Mieszanka nasion powinna być wolna od chwastów 
- Po wysianiu nasion całość należy zwałować 
- Trawniki należy założyć tylko wzdłuż wykonywanych ciągów komunikacyjnych na obszarze ok 1m 

szerokości od granic nawierzchni 
 
 
3.13. Mała architektura  
Na terenie opracowania zaprojektowano małą architekturę.  
- Montaż małej architektury powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.  
- Elementy powinny być zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podłożem 

chyba, że technologia wskazuje inaczej 
- Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne z projektem  
 
Parametry techniczne: 
 
Ławki z oparciem i podłokietnikami: 
wymiary: 182x 85 x 67 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stop aluminium na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne. 
Fundamentowanie stałe. 
Szt. 14 
UWAGA – zgodnie ze Standardem Dostępności dla Miasta Poznania przy 7 ławkach zaprojektowano 

szerszy zabruk służący osobom niepełnosprawnych oraz rodzinom z wózkami dziecięcymi. 
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Kosze na śmieci: 
     Wymiary: wysokość 80cm, średnica 32cm, pojemność 37l, gr. Blachy pojemnika min 1,5mm 
materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo 
    Grafitowy zgodnie z ze zdjęciem (RAL 7043 oraz 9006), półmatowy Szt. 7 
 

 
 
 
Psi pakiet 
    Wymiary: wysokość 98cm, szerokość 30cm, głębokość 30 cm.  
materiał: stal kwasoodporna  
Grafit (RAL 7043), półmatowy Szt.1  
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Stojaki na rowery 
wys.: 70 cm, długość: 100 cm, średnica rur: 4,8 cm  
materiał: stal ocynkowana  
Szt. 7 
 

 
 
 
Siedziska na podeście drewnianym: 
Ława podwójna: 
wymiary: 200x72 x 153,1 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stal cynkowana lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne. Deski równe o szer. 14,5cm i grubości 43mm gładkie. 
Sposób montażu – przykręcane wkrętem ze stali nierdzewnej do desek 
Wykonać zgodnie z rysunkiem 
Szt. 2 
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Siedzisko pojedyncze ze stolikiem: 
wymiary: 200x 72 x 100 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stal cynkowana lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne. Deski równe o szer. 14,5cm i grubości 43mm gładkie. 
Sposób montażu – przykręcane wkrętem ze stali nierdzewnej do desek 
Wykonać zgodnie z runkiem 
Szt. 2 
 

 
 
Ławka bez oparcia: 
wymiary: 150x 44 x 47 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stal cynkowana lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne. Deski równe o szer. 14,5cm i grubości 43mm gładkie. 
Sposób montażu – przykręcane wkrętem ze stali nierdzewnej do desek 
Wykonać zgodnie z runkiem 
Szt. 1 
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Leżaki rozmieszczone na trawniku ze stolikiem i bez: 
wymiary: 160x 93,2/93,5 (ze stolikiem) x 60 (dł x wys. x szer.)  
materiał: stal cynkowana lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7042), półmatowy 
Siedzisko: drewno egzotyczne.  
Sposób montażu – fundamentowanie 
Stolik z blachy zintegrowany z konstrukcją. Sugerowana kolorystyka: niebieska.  
 
UWAGA – kolorystykę stolika należy uzgodnić z Zamawiającym 
 
Szt. 10 bez stolika 
Szt. 9 ze stolikiem  
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Stacja naprawcza roweru: 
Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo na grafitowy  (RAL 7043)  
Narzędzia na linkach stalowych w osłonie PCV: 
• wkrętak krzyżowy PH2 (+ krętlik)  
• wkrętak płaski 5,5 x 1 (+ krętlik)  
• zestaw kluczy TORX w rękojeści  
• zestaw imbusów w rękojeści  
• klucz płaski 8×10 mm  
• klucz płaski 13×15 mm  
• klucz nastawny 0-30 mm  
• 3 x łyżki do opon z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem  
• ręczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR w obudowie  
• zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 75 mm)  
• nakrętki antykradzieżowe do podstawy stacji z kluczem patentowym  
• śruby antykradzieżowe zabezpieczające element stacji z bitami serwisowymi  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szatę graficzną urządzenia wykonać zgodnie z poniższym zestawieniem 
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Zamgławiacz: 
Wysokość 190cm. 
Ilość dysz: 9 

- materiał: Wykonany z rury 160x80x3 mm (stal nierdzewna AISI 304) lakierowana proszkowo na kolor 
grafitowy (RAL 7043), półmatowy 
- stopa zamgławiacza wykonana z blachy o wymiarach 230x230x10 mm (stal nierdzewna AISI 304) 
przykręcana do prefabrykowanego betonowego fundamentu o wymiarach 30x30x80 cm, wadze 80 kg 
Centrala sterująca IP65 24 VDC, wyposażona w: 
-programator tygodniowy, 
-programator czasu pracy zamgławiacza po naciśnięciu przycisku uruchamiającego (dla trybu pracy 
PRZYCISK) 
-programator czasu pracy i pauzy (dla trybu pracy INTERWAŁ) 
 
Zamgławiacz powinien posiadać: 
- pompę średniociśnieniowa podnosząca ciśnienie wody do 9 barów  
- filtr wstępny 10” (1 sztuka) 
- zmiękczacz wody- pojemność złoża jonowymiennego 10l  
- studnię SKR1/5  
- zestaw przewodu sterującego YKY 4x1,5 (do 30 mb)  
- zestaw przyłączeniowy do wody PE25x2,0 (do 30 mb)  
 
UWAGA – doprowadzenie ujęcia wody i prądu stanowi oddzielne opracowanie. 

  
Komplet wyposażenia (zmiękczacz, pompa i filtr wstępny) należy zamontować w studni 
telekomunikacyjnej np. typ SKR-1. 
Do pompy średniociśnieniowej należy doprowadzić przewód zasilający z centrali sterującej 
(YKY 2x1,0mm2).  
Zasilanie zmiękczacza następuje poprzez transformator 230VAC/24VAC w II klasie ochrony. Zamgławiacz 
podłączamy do wodociągu rurą PE25 zakopaną na głębokości minimum 30cm (analogicznie jak w systemach 
podlewania ogrodowego). Pomiędzy wodociągiem a zamgławiaczem lokalizujemy filtr i pompę. W związku z 
bezwzględnym wymogiem wydmuchania wody z całej instalacji (tj. z przyłącza, pompy, filtra i zamgławiacza) 
przed zimą, króciec  umożliwiający podłączenie kompresora należy zamontować w sposób umożliwiający 
wydmuchanie wody w obu kierunkach. W przypadku zestawu wyposażonego w zmiękczacz wody  
i / lub pompę wysokociśnieniową, ze względu na brak możliwości całkowitego odwodnienia urządzeń, 
konieczny jest demontaż zmiękczacza i pompy przed zimą. 
Centrala sterująca zasilana jest napięciem 230V. Wykonana została w II klasie ochrony i nie 
wymaga uziemienia. Wewnątrz centrali znajduje się zasilacz 230VAC/24 VDC przystosowany do  
układów SELV, który zasila cały system zamgławiający bezpiecznym napięciem 24VDC. 
Moc zestawu zamgławiaczy średniociśnieniowych nie przekracza 180W. 
 

4. PIELĘGNACJA ROŚLIN 
UWAGI OGÓLNE 
Pielęgnacji podlegają posadzone w ramach kontraktu rośliny w tym drzewa, krzewy i trawy ozdobne 

oraz elementy pozostałe. Wykonawca prac pielęgnacyjnych w okresie gwarancji zostanie wyznaczony przez 
Zamawiającego.  

 
DRZEWA 
Zakres prac pielęgnacyjnych: 
- kontrola stabilności drzewa – w tym kontrola systemu stabilizacji. W razie konieczności poprawa 

mocowań. 
- kontrola stanu zdrowotnego drzew – ogólne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie 

konieczności 
- opryski biologicznymi środkami ochrony roślin – profilaktyczne wg przyjętego programu oraz 

interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta 
- cięcia korekcyjne, sanitarne oraz formujące i utrzymujące pokrój drzew wraz z zabezpieczeniem ran 

po cięciu 
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- nawożenie drzew wiosenne nawozami stymulującymi wzrost oraz jesienne przygotowujące rośliny 
do spoczynku. Zaleca się użycie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu substancji, a jesienią nawozów 
dolistnych (stosować dawki zgodnie z zaleceniami producenta) 

- uzupełnienie i czyszczenie ściółki pod roślinami oraz jej odchwaszczanie ręczne 
- stała kontrola wilgotności podłoża 
- nawadnianie roślin  
 
 
KRZEWY 
Zakres prac pielęgnacyjnych: 
- kontrola stanu zdrowotnego krzewów – ogólne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie 

konieczności 
- opryski biologicznymi środkami ochrony roślin – profilaktyczne wg przyjętego programu oraz 

interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta 
- cięcia korekcyjne, sanitarne oraz formujące i utrzymujące pokrój krzewów wraz z zabezpieczeniem 

ran po cięciu 
- cięcia formujące żywopłot oraz ograniczające nadmierny wzrost roślin. Żywopłoty należy ciąć na 

wskazaną wysokość 
- nawożenie krzewów wiosenne nawozami stymulującymi wzrost oraz jesienne przygotowujące rośliny 

do spoczynku. Zaleca się użycie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu substancji, a jesienią nawozów 
dolistnych (stosować dawki zgodnie z zaleceniami producenta) 

- uzupełnienie i czyszczenie kory ściółkującej teren pod roślinami oraz jej odchwaszczanie ręczne 
- stała kontrola wilgotności podłoża 
- nawadnianie roślin  
 
 
ROŚLINY OKRYWOWE 
Zakres prac pielęgnacyjnych: 
- kontrola stanu zdrowotnego roślin – ogólne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie 

konieczności 
- opryski biologicznymi środkami ochrony roślin – profilaktyczne wg przyjętego programu oraz 

interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta 
- systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów oraz w okresie jesiennym usuwanie 

zamierających na zimę części roślin 
- nawożenie roślin wiosenne nawozami stymulującymi wzrost oraz jesienne przygotowujące rośliny do 

spoczynku. Zaleca się użycie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu substancji (stosować dawki zgodnie z 
zaleceniami producenta) 

- uzupełnienie i czyszczenie kory ściółkującej teren pod roślinami oraz jej odchwaszczanie ręczne 
- stała kontrola wilgotności podłoża 
- nawadnianie roślin  
 
ROŚLINY CEBULOWE 
Zakres prac pielęgnacyjnych: 
- kontrola stanu zdrowotnego roślin – ogólne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie 

konieczności 
- opryski biologicznymi środkami ochrony roślin – profilaktyczne wg przyjętego programu oraz 

interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta 
- systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów oraz usuwanie zamierających na zimę części 

roślin 
- nawożenie roślin wiosenne nawozami stymulującymi wzrost oraz jesienne przygotowujące rośliny do 

spoczynku. Zaleca się użycie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu substancji (stosować dawki zgodnie z 
zaleceniami producenta) 

- stała kontrola wilgotności podłoża 
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POZOSTAŁE ELEMENTY 
Wszystkie elementy wyposażenia należy utrzymywać w należytym stanie. W razie konieczności należy 

oczyszczać uzupełnić korę.  
Elementy drewniane należy raz w roku konserwować przeznaczonym na zewnątrz lakierem lub olejem 

do drewna.  
 
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 
Prace pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie z potrzebami ocenianymi przez Wykonawcę jednakże 

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 
 
  
5. TABELA ILOŚCIOWA 
Powierzchnia całkowita opracowania 15 156,1 m2  
Powierzchnia działki 14 485,7 m2 
Powierzchnia opracowania etap I 14 611,25m2 
Powierzchnia opracowania etap II 544,85 m2 
Powierzchnia trawnika etap I 9 872 m2  
Powierzchnia trawnika etap II 397 m2  
Powierzchnia nawierzchni mineralnej 1483,4 m2 (w tym 38 m2 poza granicą działki) 
Powierzchnia nawierzchni żwirowej 73 m2  
Powierzchnia roślin istniejących zachowanych etap I 244,2 m2 
Powierzchnia roślin istniejących zachowanych etap II 40 m2 
Powierzchnia krzewów projektowanych etap I 312,5 m2   
Powierzchnia krzewów projektowanych etap II 92 m2   
Powierzchnia skupin drzew projektowanych 459,2 m2   
Powierzchnia roślin okrywowych 969 m2 
Powierzchnia traw ozdobnych 471,4 m2 
Powierzchnia roślin cebulowych 75 m2 
Obszar ściółkowania etap I 2496,3m2 
Obszar ściółkowania etap II 92m2 
Ławki  z oparciem 14 szt. 
Kosze na śmieci 7 szt. 
Stojaki na rowery 7 szt 
Podest drewniany 109,5 m2  
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku  
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  


