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OPIS TECHNICZNY – PROJEKT TECHNICZNY

Do projektu: „Zgłoszenie budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę na działce
                        nr 125 obr. Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”. 

1. INWESTOR
Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001

2. ADRES INWESTYCJI
Kołbaskowo dz. nr 125

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Inwestycja polega na urządzeniu miejsca wypoczynku w tym budowie wiaty do 25 m2 

,  dziesięciu  miejsc  postojowych  oraz  boiska  siatkówki.  W zakresie  inwestycji  jest 
również urządzenie towarzyszącej zieleni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
− Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu koncepcyjnego
− Wytyczne Inwestora.

5. TEREN - STAN ISTNIEJĄCY
Inwestycja w Kołbaskowie planowana jest na działce nr 125. Teren działki nie 

jest  objęty  planem  miejscowym  zagospodarowania  przestrzennego.  Ponadto  działka  nie 
podlega  ochronie  konserwatorskiej.  W  jej  obrębie  istnieje  zagospodarowanie  w  postaci 
trawiastego boiska piłkarskiego, drogi gruntowej, niewielkiego bezodpływowego zbiornika 
wodnego,  pola  uprawnego  oraz  od  strony  południowej  grupy  zadrzewień.  Część  działki 
porośnięta jest roślinnością zielną. Istnieje  również infrastruktura techniczna podziemna w 
postaci  kanalizacji  ściekowej oraz nadziemna w postaci  napowietrznej  linii  energetycznej. 
Działka sąsiaduje od północy i wschodu z polami uprawnymi, od zachodu z drogą publiczną, 
a  od  południa  nieużytkiem.  Działka  jest  nie  ogrodzona.  Przy  istniejącym  boisku 
zlokalizowano pojemnik na odpadki. Dostęp pieszy i kołowy z drogi publicznej na działce  nr 181 
prowadzi istniejącym zjazdem i drogą gruntową. Część w/w drogi gruntowej usytuowana jest na 
działce nr 125, pozostała część na sąsiedniej działce nr 123. Teren opada w kierunku wschodnim a 
jego wysokość kształtuje się w granicach od 33,00 m n.p.m. do 31,00 m n.p.m.

6. DANE OGÓLNE I PROGRAM FUNKCJONALNY
Planowane  miejsce  wypoczynku  ma  służyć  mieszkańcom  miejscowości  jako 

centrum spotkań towarzyskich.
Inwestycja w Kołbaskowie jest zaplanowana w północno-zachodniej części działki 

nr 125. Planuje się wybudowanie zadaszenia w postaci jednej wiaty o powierzchni zabudowy 
23m2, pod którą znajdować się będą dwa stoły z siedziskami, umiejscowienie w sąsiedztwie 
wiaty  czterech  stołów  z  siedziskami  pod  gołym  niebem  oraz  w  sąsiedztwie  miejsca  na 
ognisko  dwóch  stołów  z  siedziskami,  dwóch  stojaków  na  rowery,  tablicy  informacyjnej. 
Oświetlenie po zmierzchu zapewnią projektowane lampy parkowe zasilane energią słoneczną. 
Ogniwa zasilające są zintegrowane z oprawą oświetleniową na jednym słupie w związku z 
czym  nie  projektuje  się  kabli  zasilających  podziemnych  jak  również  napowietrznych. 
Planowane miejsce wypoczynku znajduje się z dala centrum miejscowości i przewiduje się, 
że  część  korzystających  będzie  przyjeżdżała  samochodami  osobowymi.  W  związku  z 
powyższym  zaprojektowano  dziesięć  miejsc  postojowych,  w  tym  jedno  dla  osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dziewięć miejsc postojowych ma szerokość 250 
cm i długość 500 cm, natomiast miejsce postojowe dla niepełnosprawnych ma szerokość 360 
cm i długość 500 cm. Nawierzchnia miejsca wypoczynku oraz miejsc postojowych, będzie 
wykonana z kruszywa mineralnego.
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Powyższy materiał jest biologicznie czynny gdyż jako przepuszczalny dla wód opadowych 
spowoduje  jej  zatrzymanie  w  gruncie  (zwiększona  retencja)  i  polepszenie  nawodnienia 
planowanej  i  istniejącej  roślinności. Miejsce  wypoczynku  sąsiaduje  bezpośrednio  z 
istniejącym boiskiem piłkarskim.  W celu  poszerzenia  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
zaprojektowano  boisko  siatkówki  plażowej  o  nawierzchni  piaszczystej.  Boisko  będzie 
wyposażone w słupki z siatką oraz piłkochwyty na obu końcach wysokości 5 m i szerokości 
15  m.  Nawierzchnia  z  warstwy  piasku  drobnego  grubości  30  cm  na  geowłókninie 
zabezpieczającej  przed  przerastaniem  chwastów.  Powierzchnia  boiska  otoczona  przez 
betonowe obrzeża trawnikowe 6 x 20 cm na podsypce piaskowej. Linie boiska wyznaczone 
taśmami  szerokości  5  cm  koloru  niebieskiego  lub  innego  kontrastującego  z  podłożem. 
Planowana  inwestycja  nie  koliduje  z  istniejącym  zagospodarowaniem  oraz  infrastrukturą 
techniczną.

Proponuje się zastosować wiatę konstrukcji drewnianej o wymiarach: szer. 390cm 
dł.  591cm,  produkcji  firmy  DREWEX  Sp.  z  o.  o.  lub  inną  o  zbliżonych  parametrach  i 
powierzchni  zabudowy  nie  większej  niż  25  m2.  Drewnianą  konstrukcję  wiaty  należy 
zabezpieczyć  przed  wpływem  korozji  biologicznej.  Należy  zastosować  przeźroczyste 
pokrycie dachu np. z paneli poliwęglanowych typu Fastlock firmy icopal lub innych o nie 
gorszych parametrach.
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Proponuje  się  zastosować  stoły  z  siedziskami  o  wymiarach:  szer.  160cm  dł. 
200cm, produkcji firmy DREWEX Sp. z o. o. lub inne o zbliżonych parametrach.

Proponuje się zastosować tablicę informacyjną:  szer.  110cm wys.  250cm, oraz 
stojaki na rowery 300 x 39 x 55 cm z oferty firmy  Lars Laj Polska sp. z o.o. lub inne o 
zbliżonych parametrach.
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Proponuje się zastosować oprawy oświetleniowe  z oferty firmy Solar Energy Sp. 
z o. o. typ uliczno-parkowy o następujących cechach:

- słup - ocynk, wysokość 5,5m, słup wzmocniony (strefa wiatrowa II)
- źródło światła – Power LED (barwa zimna biała),
- oprawa - kula szklana
- panel solarny - monokrystaliczny
- typ akumulatora - żelowy
- czas pracy - 10-12h
- autonomia (praca ciągła w skrajnie niekorzystnych warunkach) - 3dni
- układ zasilania 12V
- sposób włączania - czujnik zmierzchowy
- warunki klimatyczne dla całej lampy –25 do +50 st.C

Można zastosować inne lampy o nie gorszych parametrach.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Stosowane  w  czasie  budowy  materiały  i  technologie  oraz  późniejszy  sposób 
eksploatacji  oraz  technologia  zamontowanych  urządzeń  wzniesionego  obiektu  nie 
powodują zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników.

8. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zainwestowania (część dz. nr 125): 3935,00  m  2  
Powierzchnia zabudowy wiaty: 23,00 m  2  
Powierzchnia boiska siatkówki: 390,00 m  2  

Powierzchnia biologicznie czynna – projektowane nawierzchnie
z kruszywa mineralnego:

− parking 433,84 m  2  
− podłoże miejsca wypoczynku 459,74 m  2  

Powierzchnia biologicznie czynna - zieleń projektowana:
− trawnik 2284,00 m  2  
− pozostała zieleń 367,42 m  2  

Opracował: 

mgr inż. arch. Patryk Szydłowski   nr upr. 38/ZPOIA/OKK/2008  ….......................
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postaci  kanalizacji  ściekowej oraz nadziemna w postaci  napowietrznej  linii  energetycznej. 
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a  od  południa  nieużytkiem.  Działka  jest  nie  ogrodzona.  Przy  istniejącym  boisku 
zlokalizowano pojemnik na odpadki. Dostęp pieszy i kołowy z drogi publicznej na działce  nr 181 
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działce nr 125, pozostała część na sąsiedniej działce nr 123. Teren opada w kierunku wschodnim a 
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6. CHARAKETYSTYKA TERENU

6.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU.
 Teren objęty opracowaniem, charakteryzuje się niewielkim spadkiem w stronę 

północno-wschodnią.  W najniższym punkcie terenu występuje tu niewielki zbiornik wodny. 
Rzędna terenu znajduje się na 31-33 m n.p.m. Teren położony jest w środkowo-pomorskim 
obszarze wysoczynowym, o przeważającym charakterze rolniczym i niewielkiej lesistości.

6.2. WARUNKI SIEDLISKOWE
Zgodnie  z  danymi  przedstawionymi  na  mapach  glebowo-rolniczych,  obszar 

opracowania leży w obrębie występowania gleb kompleksu pszenno-żytniego,  pochodzenia 
organicznego - gleby bielicowe i pseudobielicowe, położone na piaskach gliniastych mocnych 
i  glinach  lekkich.  Jednak  na  terenie,  gdzie  planowana  jest  zieleń,  gleba  jest  zniszczona, 
posiada  zaburzony profil, a wierzchnią warstwę gruntu stanowi gliny. Pod względem klimatu 
teren  zlokalizowany  jest  w  obrębie  krainy  Pyrzycko-Goleniowskiej  charakteryzującej  się 
małą,  na  tle  województwa  zachodniopomorskiego,  ilością  opadów  atmosferycznych  i 
ciepłymi wpływami morza Atlantyckiego.  Teren położony jest w 7A strefie mrozoodporności 
roślin,  gdzie  minimalne  temperatury  wahają  się  od  -18  do  -15  ºC.  Teren  działki  jest 
porośnięty  roślinnością  zielną,  brak  jest  drzew,  stąd  nasłonecznienie  terenu  jest  pełne, 
wystawa wschodnia, jednak kąt nachylenia terenu niewielki.
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6.3. ISTNIEJĄCY STAN ZIELENI
Teren  opracowania  stanowi  obszar  porośnięty  roślinnością  zielną  pochodzenia 

antropogenicznego. 
Ruń przeważającej  części działki zdominowana jest przez kostrzewę trzcinową 

(Festuca  arundinacea)  z  niewielką  domieszką  kostrzewy  czerwonej  (Festuca  rubra), 
wiechliny  łąkowej  (Poa  pratensis)  oraz  koniczyny  białej  (Trifolium  repens), 
najprawdopodobniej wysiane w formie mieszanki. Występuje tu niewielka ilość chwastów – 
mniszek  pospolity  (Taraxacum  officinale),  babka  lancetowata  (Plantago  lanceolata)  oraz 
krwawnik pospolity (Achillea millefolim). Pokrycie roślinnością szacuje się na 60-70%. W 
południowo-wschodniej  części  terenu,  przy  rowie  oddzielającym  go  od  drogi  publicznej 
rośnie jedna dzika jabłoń.

W niżej położonej części terenu występuje mniej kostrzewy trzcinowej (Festuca 
arundinacea),  a  dominuje  życica  trwała  (Lolium  perenne).  Ruń  jest  tu  bardziej 
zachwaszczona,  a  obok  wyżej  wymienionych  gatunków,  występuje  tasznik  pospolity 
(Capsella  bursa-pastoralis),  tobnołki  polne (Thsalpi  arvense),  oset  kędzierzawy (Carduus 
crispus), ostrożeń polny (Cirsium arvense), bylica pospolita (Asrtemisia vulgaris), pokrzywa 
zwyczajna  (Urtica  dioica)  oraz  wyka  drobnokwiatowa  (Vicia  hirsuta).  Zadarnienie 
powierzchni gruntu jest tu lepsze, można je ocenić na 80-90%.

 Brzeg  zbiornika  wodnego,  położonego  w najniższym  punkcie  terenu,  porasta 
roślinność  o  dużych  wymaganiach  wilgotnościowych  z  przewagą  mozgi  trzcinowatej 
(Phalaris arundinacea) i situ rozpierzchłego (Juncus effusus).

7. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Inwestycja  ma  charakter  publiczny,  mimo  usytuowania  na  obrzeżach 

miejscowości,  można  ją  zaklasyfikować  jako  obiekt  zieleni  miejskiej,  który  ma  spełniać 
funkcję  przede  wszystkim  estetyczną,  a  równocześnie  stwarza  dogodne  warunki  do 
wypoczynku dla mieszkańców i turystów. W doborze gatunków do obsadzeń kierowano się:
- panującymi warunkami siedliskowymi – nasłonecznienie, klimat, rodzaj gleby. 

Dobrano  gatunki  o  szerokiej  amplitudzie  ekologicznej,  dostosowane  do 
panujących warunków.
-  przeznaczeniem terenu.

Teren inwestycji ma służyć mieszkańcom i turystom jako miejsce wypoczynku i 
spotkań towarzyskich. W centralnej części terenu znajdować się będzie wiata i stoły – miejsce 
to będzie oddzielone od pozostałej przestrzeni nieformowanymi żywopłotami zbudowanymi z 
tawuły nippońskiej (Spiraea nipponica), której zwisające, delikatne gałązki, wiosną, obsypane 
są białymi, drobnymi kwiatami. Miejsce przeznaczone do palenia ogniska, będzie od strony 
zachodniej obsadzone krzewami kaliny koralowej (Viburnum opulus), a od strony wschodniej 
będzie się roztaczał widok na obsadzony roślinnością wilgociolubną oraz krzewami wierzb, 
zbiornik  wodny.  W  obrębie  działki  nasadzone  będą  pojedyncze  drzewa  –  głogu 
dwuszyjkowego (Crataegus laevigiata), niewysokiej odmiany o pokroju kulistym, kwitnącej 
na czerwono. Na nieutwardzonej powierzchni działki został zaprojektowany trawnik, który 
będzie  mógł  być  wykorzystywany  między innymi  jako miejsce  do piknikowania  i  zabaw 
dzieci.   Projektowany parking, oddzielony zostanie od drogi publicznej pasem złożonym z 
krzewów tawuły nippońskiej (Spiraea nipponica) oraz drzew – klonu zwyczajnego  (Acera 
platanoides), odmiany kulistej dorastającej do 6 m wysokości. 
- istniejącym stanem zieleni.

Na  działce  objętej  opracowaniem  występuje  murawa  zbudowana  z  gatunków 
roślin spełniających potrzeby projektowanego terenu przeznaczonego do wypoczynku oraz 
znoszących  niedostateczną  pielęgnacje  tego  typu  terenów.  W celu  otrzymania  murawy  o 
dobrych  parametrach  jakościowych  –  odpowiednim  zadarnieniu,  należy  albo  zerwać 
istniejący porost, wymienić 20 cm warstwę gleby  na glebę urodzajną wymieszaną z torfem i 
piaskiem i obsiać teren od nowa lub przeprowadzić renowację istniejącej darni. W niniejszym 
projekcie proponowana jest renowacja istniejącej darni metoda podsiewu, z pełnym obsiewem 
miejsc szczególnie zniszczonych podczas prac budowlanych i wykonywania nasadzeń. 
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- charakterem otoczenia
Zaproponowane gatunki  w przeważającej  części  to gatunki  występujące wśród 

zieleni  zadrzewień  śródpolnych  i  skrajów lasów –  głóg,  kalina,  wierzby,  klony.  Dobrane 
odmiany tych gatunków, przede wszystkim drzew – są niewielkich rozmiarów, co przyczyni 
się do trwałości wyglądu zaprojektowanego terenu. Miejsca do wypoczynku wydzielono za 
pomocą  nieformowanych  żywopłotów,  nawiązujących  swą  formą  do  dzikich  zakrzaczeń 
naturalistycznych, utworzonych z gatunku krzewu liściastego. Utrzymywanie pokroju roślin 
w żywopłocie  w postaci  nieformowanej  nawiązywać  będzie  do naturalnego,  miejscowego 
krajobrazu.  Posługując  się  gatunkami  naturalnie  występującymi  na  podobnych  terenach, 
zastosowano  układ  uporządkowany,  tworzący  określony ład  i  wyznaczający  funkcjonalne 
przestrzenie terenu. 
-  publicznym charakterem inwestycji

Z uwagi na ograniczone możliwościami pielęgnacji takich terenów (nawadnianie, 
nawożenie itp.), do nasadzeń dobrano gatunki o jak najmniejszych wymaganiach względem 
zabiegów pielęgnacyjnych.

8.  SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAPROJEKTOWANYCH GATUNKÓW

8.1. ZESTAWIENIE GATUNKÓW PROPONOWANYCH DO OBSADZEŃ
Lp. Nazwa łacińska  Nazwa polska odmiana Zalecana ilość sztuk Rozstawa [m]

1 Crataegus  
laevigata Głóg dwuszyjkowy `Paul`s Scarlett` 6 -

2 Viburnum opulus Kalina koralowa - 2 4

3 Spiraea 
nipponica Tawuła nippońska 'Snowmound' 24 2

4 Potentilla  
fruticosa

Pięciornik 
krzewiasty 'Sommerflor' 41 0,5

5 Acer platanoides Klon zwyczajny 'Globosum' 7 4,7

6 Salix purpurea L. Wierzba 
purpurowa (forma krzaczasta) 18 2,0x2,0

8.2. GATUNKI TRAWNIKOWE
Projektuje się 2 284 m2 trawników rozmieszczonych na terenie opracowania w 

postaci  5 obszarów rozdzielonych  utwardzonymi  ścieżkami.  Powierzchnie  poszczególnych 
obszarów podano na rys.2

Proponowane gatunki:
kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea), polecane odmiany 'ELDARADO', 'ASTERIX'
kostrzewa czerwona (Festuca rubra), polecane odmiany 'LEO, 'ARETA', 'ELANOR', 
'PERNILLE', 'JAGNA', 'GROBLA', 'GROSS'
wiechlina łąkowa (Poa pratensis),  polecane odmiany 'BILA', 'CONNI', 'PANDURO', 
'COMPACT'
koniczyna biała (Trifolium repens) 'Pirouette'
życica trwała (Lolium perenne), polecane odmiany, 'GRILLA', 'INKA', 'NAKI'
 
8.3. ROZMIESZCZENIE ROŚLIN NA TERENIE OPRACOWANIA

Rozmieszczenie  nasadzeń  gatunków:  klonu  zwyczajnego  (Acer  platanoides), 
głogu  dwuszyjkowego  (Crataegus  laevigiata)  oraz   kaliny  koralowej  (Viburnum  opulus) 
przedstawiono i zwymiarowano na rys.2.

 Pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa) w założeniu będzie tworzył 6 małych 
żywopłotów  po 3  metry  długości,  przy  rozstawie  roślin  co  0,5  m oraz  1  dłuższy ciąg  – 
sześciometrowy, w którym również zaleca się zachować rozstawę 0,5 m.
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W pólnocno-wschodniej części działki zaplanowano zarośla wierzby purpurowej 
(Salix  purpurea), tworzące  3  duże  grupy  krzewów  –  każda  z  grup  zajmować  będzie 
powierzchnię 7 x 11 m, przy zalecanej rozstawie roślin co 2,0 m.

Tawuła nippońska (Spiraea nipponica) będzie tworzyła 12 grup mierzących 5,5 m 
długości,  po dwie rośliny w każdej.  Sadzone obok siebie  po dwie grupy krzewów wokół 
miejsca wypoczynku, będą tworzyły  nieformowany żywopłot o kształcie ukazanym na rys.2.

Nieutwardzona  powierzchnia  terenu  zagospodarowana  zostanie  w  postaci 
trawnika,  zalecane  jest  wykonanie  trawnika  z  siewu lub renowacja  w istniejącej  murawy 
metodą podsiewu.

9. PROPONOWANIE WIELKOŚCI SADZONEK 

Lp. Nazwa łacińska  Nazwa polska odmiana Proponowana 
wielkość roślin Forma sprzedaży

1 Crataegus  
laevigata 

Głóg dwuszyjkowy `Paul`s Scarlett` 180-200 m B+S

2 Viburnum opulus Kalina koralowa - 60-80 cm B+S

3 Spiraea 
nipponica Tawuła nippońska 'Snowmound' 60-80 cm B+S

4 Potentilla  
fruticosa

Pięciornik 
krzewiasty 'Sommerflor' 20-25 cm B+S

5 Acer platanoides Klon zwyczajny 'Globosum' 180-200 m B+S

6 Salix purpurea L. Wierzba 
purpurowa (forma krzaczasta) 60-80 cm B+S

10. SKŁAD PROCENTOWY MIESZANKI TRAWNIKOWEJ

Mieszanka  nr  1.  Proponowane  proporcje  mieszanki  trawnikowej  do  obsiewu  miejsc  o 
zniszczonej murawie podczas prac budowlanych oraz nasadzania drzew:
kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea)– 40-50%
kostrzewa czerwona (Festuca rubra) – 20-30 %
wiechlina łąkowa (Poa pratensis) – 10-20 %
koniczyna biała (Trifolium repens) – 5%
życica trwała (Lolium perenne) – 5%

Mieszanka  nr  2.  Proponowane  proporcje  mieszanki  trawnikowej  do  podsiewu  terenu 
poddanego renowacji:
kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea)– 20-30%
kostrzewa czerwona (Festuca rubra) – 40-50 % 
wiechlina łąkowa (Poa pratensis) – 10-20 %
koniczyna biała (Trifolium repens) – 5%
życica trwała (Lolium perenne) – 5%

Można użyć jednej mieszanki na cały teren przeznaczony na trawnik, jeśli miejsca 
pozbawione darni wskutek działań budowlanych, będą niewielkie – w takim wypadku 
proponuje się przyjąć proporcje Mieszanki nr 2.
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11. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

11.1. WYMAGANIA OGÓLNE

11.1.1.  Wszystkie  prace  związane  z  zakładaniem  zieleni  na  projektowanym 
terenie należy wykonywać po zakończeniu prac budowlanych.

11.1.2.  Przy wyborze materiału roślinnego należy kierować się jego jakością – 
sadzonki krzewów powinny być zdrowe, prawidłowo pielęgnowane (bez śladów niedoboru 
wody,  bez  uszkodzeń  mechanicznych,  niezżółknięte,  bez  śladów  chorób  i  żerowania 
szkodników),  bryła  korzeniowa  powinna  równomiernie  przerastać  podłoże  (w  przypadku 
bylin – po wyjęciu z pojemnika korzenie nie powinny zostać poprzyklejane do jego ścianek). 
Sadzonki powinny być dobrze uformowane – o pokroju charakterystycznym dla gatunku i 
odmiany. Korzenie  powinny być dobrze wykształcone i nie uszkodzone. Bryły korzeniowe 
powinny być zabezpieczone siatką.

Wady materiału roślinnego dyskwalifikujące go:
- żółknięcie liści, osypywanie się igieł,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe, pleśnie, ślady gnicia, itp.,
- uszkodzenia mechaniczne - połamane gałęzie, zgniecione okazy, uszkodzenia kory itp.,
- więdnięcie,
- przebarwienia na korze i liściach.

11.1.3. Kupując  nasiona  do  stworzenia  mieszanki  trawnikowej  lub  gotową 
mieszankę należy zwrócić uwagę na:
- odpowiednie proporcje gatunków podane na opakowaniu,
- jakość opakowania – czy nie jest uszkodzone, zamoknięte, nie ma na nim śladów pleśni, 
zalania itp.,
- dane podane na metryczce dołączonej do opakowania lub na opakowaniu:
-  czystość  materiału  siewnego,  czyli  procentowy  udział  masy  nasion  danego  gatunku  w 
stosunku do ogólnej masy próby – im wyższa tym lepszy jakościowo jest materiał siewny.
- zdolność kiełkowania materiału siewnego, czyli procentowy udział nasion danego gatunku 
które są zdolne do kiełkowania – im wyższa tym lepszy jakościowo jest materiał siewny,
- przydatność materiału do kiełkowania (jeśli nie podana - data produkcji nie powinna być 
starsza niż z poprzedniego roku).

11.1.4. Należy  usunąć  rosnące  na  terenie  opracowania  drzewo  owocowe  – 
zdziczałą jabłoń.

11.2.  PRZYGOTOWANIE GLEBY

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń oraz założenia trawnika, teren 
należy uprzątnąć z zanieczyszczeń - śmieci,  kamieni  itp.  Następnie,  z uwagi na niewielką 
ilość chwastów,  usunąć mechanicznie niepożądane rośliny razem z całymi korzeniami.  Po 
wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów (zabieg ten opisany jest w podpunkcie 7.4.), należy 
przygotować  podłoże  do  siewu  mieszanki  motylkowo-trawiastej  w  miejsca  zniszczone 
podczas prac budowlanych i wykonywania nasadzeń.

W tym celu należy spulchnić glebę i wymieszać ją z piaskiem (w ilości 1 m3 na 
100 m2) i kompostem, następnie wyrównać, na tak przygotowaną powierzchnię należy wysiać 
Mieszankę  nr  1,  nasiona  przykryć  1-2  cm warstwą gleby urodzajnej,  zwałować  i  podlać 
kilkukrotnie.  Jeśli  miejsca ze zniszczoną darnią  będą niewielkie,  można nie traktować ich 
osobno, lecz zastosować na całym terenie przeznaczonym pod trawnik renowacji opisanej w 
następnym podpunkcie.
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11.3.  RENOWACJA TRAWNIKA
 
Celem  prac  renowacyjnych,  na  terenie  opracowania,  będzie  poprawa  jakości 

trawnika, by spełniał założone funkcje, przez:
• poprawę struktury warstwy nośnej,
• rozluźnienie podłoża,
• zwiększenie przepuszczalności gruntu oraz jego elastyczności,
• wyrównanie terenu.
Kolejność prac jakie zaleca się wykonać:

1. Kilkukrotne podlewanie darni, z przerwami.
2. W  przerwach,  po  przeschnięciu  runi,  należy  skosić  ją  bardzo  nisko  –  do  2  cm 

wysokości.
3. Jeśli podłoże trawnika mimo podlewania nie stało się wilgotne do głębokości 10 cm, 

należy  przeprowadzić   płytkie  pionowe  cięcie  darni  (do  4-5  cm  głębokości),  a 
następnie ponownie podlać teren.

4. Dopiero  gdy gleba  będzie  dostatecznie  wilgotna  i  elastyczna  można  przystąpić  do 
aeracji na głębokość do 8-10 cm, przy liczbie 180 otworów w 1 m2 i średnicy 18-20 
mm.  

5. Rozsypać  po powierzchni terenu gruboziarnisty piasek (w ilości 1 m3 na 100 m2) z 
dojrzałym i starannie rozdrobnionym kompostem (zalecana ilość kompostu to 30-60 t 
na 1 ha)

6. Równomiernie  rozprowadzić  piasek  wraz  z  lekko przeschniętymi  cząstkami  ziemi 
wyrzuconymi na powierzchnie przez aerator.

7. Wygrabić pozostałe na powierzchni resztki darni i grudki ziemi, wyrównując teren.
8. Przeprowadzić podsiew, nasiona wysiewając siewnikiem lub ręcznie, na krzyż.
9. Nasiona przykryć 1-2 cm warstwą gleby urodzajnej.
10. Teren zwałować.

11.4. SADZENIE ROŚLIN

11.4.1.Drzewa (klon zwyczajny, głóg dwuszyjkowy)
Najkorzystniejszym  terminem  do  sadzenia  jest  okres  wiosenny  lub  jesienny, 

najlepiej zabieg ten przeprowadzić w warunkach pochmurnej i bezwietrznej pogody, w dni o 
dużej wilgotności powietrza. Najlepiej sadzić rośliny przed rozwojem liści wiosną lub jesienią 
po  ich  opadnięciu.  Zakupione  rośliny  należy  jak  najszybciej  posadzić  w  zaplanowanym 
miejscu, jeśli  jednak zaistnieje potrzeba przechowywania ich – należy je zostawić na ten 
okres w miejscu zacienionym i podlewać. W przypadku gdy bryła korzeniowa zakupionych 
sadzonek będzie przeschnięta, należy ją intensywnie nawilżyć przed posadzeniem do gruntu. 
Drzewa sadzi się w doły o szerokości 2 razy większej od ich brył korzeniowych i głębokości 
nieco  większej  niż  bryła,  z  pełną wymianą ziemi.  Na dno należy usypać  kopczyk  żyznej 
ziemi, wbić impregnowane paliki i obok nich umieścić drzewko. Należy zachować głębokość 
równą tej, na której drzewo rosło w szkółce. Następnie bryłę korzeniową, wraz z palikami,  
obsypać z wszystkich stron glebą urodzajną zaprawioną hydrożelem (zabezpieczającym nowo 
posadzone  rośliny  przed  utratą  wody).  Podczas  zasypywania  należy  glebę  stopniowo 
zagęszczać  –  delikatnie  ugniatając  nogą  lub  polewając  wodą,  pilnując  by  drzewa 
zachowywały pion. Wokół posadzonych drzew należy uformować misy o średnicach 0,6  m i 
wyściółkować  je  7cm  warstwą  przekompostowanej   kory.   Należy  pamiętać,  że  przed 
posadzeniem  roślin  należy  delikatnie  usunąć  z  nich  uszkodzone  fragmenty:  pędy,  liście, 
korzenie. Po posadzeniu rośliny obficie podlać! 
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11.4.2. Krzewy (kalina koralowa, wierzba purpurowa)
Termin i warunki sadzenia jw. Podobnie jak drzewa zakupione rośliny należy jak 

najszybciej  posadzić  w  zaplanowanym  miejscu,  w  razie  potrzeby  przechowywania  ich  – 
należy je zostawić na ten okres w miejscu zacienionym i podlewać. W przypadku gdy bryła 
korzeniowa zakupionych sadzonek będzie przeschnięta, należy ją intensywnie nawilżyć przed 
posadzeniem do gruntu. Po wyznaczeniu miejsca sadzenia, należy wykopać doły o szerokości 
2 razy większej od ich brył korzeniowych i głębokości nieco większej niż bryła. Na dno dołu 
należy nasypać 5 cm warstwę ziemi urodzajnej, a ściany dołu spulchnić.  Po umieszczeniu 
rośliny w tak przygotowanym dole,  na głębokości  równej  z tą  na której  rosła  w szkółce, 
należy obsypać bryłę korzeniową z wszystkich stron glebą urodzajną zaprawioną hydrożelem 
(zabezpieczającym  nowo  posadzone  rośliny  przed  utratą  wody).  Następnie  glebę  należy 
stopniowo zagęszczać – delikatnie ugniatając nogą lub polewając wodą, pilnując by krzewy 
zachowywały pion.  Wokół posadzonych krzewów należy uformować misy o średnicach 0,6 
m i wyściółkować je 7cm warstwą przekompostowanej  kory.   Należy pamiętać,  że przed 
posadzeniem  roślin  należy  delikatnie  usunąć  z  nich  uszkodzone  fragmenty:  pędy,  liście, 
korzenie. Po posadzeniu rośliny obficie podlać! 

11.4.3. Żywopłot (pięciornik krzewiasty, tawuła nippońska).
Zalecenia względem sposobu przechowywania oraz terminu i sposobu sadzenia 

według  wytycznych  zawartych  w  punkcie  7.4.2.  Rośliny  w  żywopłocie  powinny  być 
posadzone  w  jednym  rzędzie.  W  przypadku  żywopłotu  utworzonego  przez  pięciornik 
krzewiasty,  misa o szerokości  0,5 m,  powinna być uformowana wzdłuż całego szeregu, a 
następnie  przykryta  5  cm  warstwą  przekompostowanej  kory.  Natomiast  krzewy  tawuły 
nippońskiej (Spiraea nipponica) tworzące żywopłot  należy sadzić tak jak pojedyncze krzewy 
(opisane w poprzednim punkcie). Po posadzeniu obficie podlać!

11.5. TECHNIKA PRZEPROWADZENIA PODSIEWU TRAWNIKA

Prace związane z renowacją trawnika, w tym siew nasion, należy wykonać po 
zakończeniu  prac budowlanych  oraz nasadzeń drzew i  krzewów. Przed wysiewem nasion 
należy wykonać zabiegi wymienione w punktach od 1 do 7 zamieszczonych w podpunkcie 
7.3. Nasiona traw i koniczyny białej, jeśli nie będą zakupione w gotowej mieszance, należy 
dokładnie  wymieszać.  Po  przygotowaniu  podłoża  należy  wysiać  nasiona,  jeśli  zabieg  ten 
będzie  wykonywany ręcznie  należy to  zrobić   „na krzyż”  dzieląc  przyjęta  ilość  wysiewu 
mieszanki na dwie części i rozsiać nasiona, wg schematu:

kierunek siewu

Po  wysianiu  nasion  należy  je  przykryć  ziemią  urodzajną,  powierzchnię 
zwałować. 
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 12. OGÓLNE ZALECENIA PIELĘGNACYJNE I UŻYTKOWE
W PIERWSZYM ROKU I KOLEJNYCH LATACH PO WYKONANIU NASADZEŃ

 Zalecane  jest  podlewanie  nowych  nasadzeń  raz  w  miesiącu  (w  wypadku 
długotrwałego braku opadów częściej), w okresie od kwietnia do października  przez 
pierwsze dwa lata po posadzeniu, w kolejnych latach – w okresach długotrwałej suszy.

 Zaleca  się  pielenie  i  spulchnianie  mis  oraz  uzupełnianie  ubytków  ściółki  pod 
krzewami.

 Zalecane jest stosowanie, przynajmniej raz w roku, nawożenia całego terenu zielonego 
nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu.

 Zalecenia pielęgnacyjne dla poszczególnych gatunków podano w następnym punkcie.
 Zalecenia dotyczące trawników

• pierwsze koszenie  przeprowadzić  gdy  młode  rośliny  osiągną  10  cm  wysokości. 
Kolejne koszenia należy przeprowadzać gdy trawa osiągnie 20 cm wysokości, kosić 
na wysokość 5 cm. Jeśli zastosowana kosiarka nie ma funkcji mulczowania - zebrać 
skoszoną  trawę  z  trawnika.  Należy  dbać  by  ostrza  noży  kosiarki  były  dobrze 
zaostrzone (szczególnie podczas pierwszego koszenia), nie należy kosić w okresie 
długotrwałej suszy ani mokrego porostu, po skoszeniu – podlać. Ostatnie koszenie 
przed zima należy przeprowadzać na 1 miesiąc przed spodziewanymi mrozami  (na 
przełomie września i października),

• miejsca, w których rośliny nie wzeszły w okresie do 12 tygodni od wysiewu, należy 
obsiać ponownie ta samą mieszanką,

• nawożenie pielęgnacyjne: stosować co najmniej raz w roku nawozy o przedłużonym 
działaniu, przeznaczone na trawniki – mogą to być nawozy o obniżonej zawartości 
azotu,  w  związku  z  obecnością  w  runi  koniczyny  białej  (Trifolium  repens). W 
pierwszym roku użytkowania – z uwagi za zalecone zastosowanie kompostu przy 
renowacji  runi  –  zastosować  nawożenie  w  przypadku  zauważalnego  żółknięcia 
roślin.

• należy regularnie, mechanicznie usuwać chwasty z powierzchni trawnika,
• należy regularnie rozsypywać kretowiska utworzone na powierzchni trawnika,
•  w przypadku długotrwałej suszy należy trawnik podlewać  
• zalecane jest  podlewanie trawnika raz w miesiącu (w wypadku długotrwałego braku 

opadów  częściej),  w  okresie  od  kwietnia  do  października   przez  pierwszy  rok 
wysiewie, w kolejnych latach – w okresach długotrwałej suszy,

• zalecane  jest  wykonywanie  raz  w  roku  aeracji  i  piaskowania  powierzchni 
trawnikowych.

13. CHARAKTERYSTYKA I ZALECENIA PIELĘGNACYJNE 
DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW

13.1. Drzewa
Głóg  dwuszyjkowy  (Crataegus  laevigata)  `Paul`s  Scarlett`–  jest  małym 

drzewem, korona pokroju kulistego. W maju i czerwcu kwitnie na czerwono. Jest gatunkiem 
preferującym  stanowiska  słoneczne,  odpornym  na  zanieczyszczenia  atmosfery, 
niewymagający co do gleby. Polecany do sadzenia w miejscach publicznych.  Nie wymaga 
specjalnej pielęgnacji – jedynie cięcia sanitarne.Strefa mrozoodporności 5B.

Klon  zwyczajny (Acer  platanoides)  'Globosum'– jest  drzewem  o  koronie 
pokroju eliptycznego – lekko spłaszczonej. Przed powstaniem liści na wiosnę rozwijają się 
żółto-zielone kwiaty. Jesienią liście przebarwiają się żółto. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji 
–  jedynie  cięcia  sanitarne.  Jest  gatunkiem  o  małych  wymaganiach  glebowych,  preferuje 
stanowiska słoneczne. Strefa mrozoodporności 4A.
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13.2. Krzewy
Kalina koralowa (Viburnum opulus) – to rozłożysty, szybko rosnący krzew o 

asymetrycznej  koronie.  Liście  ma  jasnozielone,  przebarwiające  się  jesienią  na  czerwono. 
Kwitnie w maju i czerwcu, wytwarzając białe kwiaty zebrane w baldachogrona. Od sierpnia 
do okresu zimowego utrzymują się na krzewie czerwone, dekoracyjne owoce. Dobrze rośnie 
zarówno  na  glebach  lekkich,  jak  i  ciężkich,  żyznych  i  przeciętnych,  preferuje  siedlisko 
wilgotne. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Strefa mrozoodporności 4B.

Tawuła  nippońska  (Spiraea  nipponica)  'Snowmound'– jest  szeroko 
rozłożystym krzewem , wiosna obsypanym drobnymi kwiatami zebranymi w grona. Nie ma 
specjalnych wymagań glebowych. Strefa mrozoodporności 5A.

Pięciornik  krzewisty  (Potentilla  fruticosa)  'Sommerflor'-  jest  niewielkim, 
gęstym krzewem o dużych żółtych kwiatach pojawiających się pod koniec maja, kwitnienie 
trwa  do  października.  Jest  to  gatunek  odporny  na  susze  i  zanieczyszczenia  powietrza, 
niewymagający  w  stosunku  do  warunków  glebowych.  Nie  wymaga  specjalnej 
pielęgnacji.Strefa mrozoodporności 4.

Wierzba purpurowa Salix purpurea L. - to krzew o pokroju kulistym,  zimą 
widoczne są jego czerwone pędy. Liście ma lancetowate, szybko rozwijające się na wiosnę. 
Odpowiedni do sadzenia na każdym rodzaju gleby, tolerancyjny co do wilgotności siedliska. 
Stanowiska słoneczne. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Strefa mrozoodporności 5A.

13.3. Rośliny zielne
Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) – jest trawa kępkową o szerokich 

ciemnozielonych blaszkach liściowych. Charakterystyczna dla siedlisk wilgotnych, jednak z 
uwagi na jej silnie rozbudowany system korzeniowy sięgający nawet do 1 m wgłąb gruntu, 
jest odporna na suszę.  Z uwagi na odporność na niesprzyjające warunki siedliskowe, między 
innymi na wysokie temperatury, polecana jest do stosowania na terenach trudnych, o niskim 
poziomie pielęgnacji, stosuje się ja na skarpach, wałach i terenach pochylonych. 

Kostrzewa  czerwona  (Festuca  rubra)  –  jest  trawą  o  rozłogowo-
luźnokepkowym  sposobie  krzewienia.  Posiada  bardzo  wąskie  blaszki  liściowe. 
Charakteryzuje się  dużą amplitudą ekologiczną, jest odporna na suszę. Jest trawą wieloletnią, 
o  długim  okresie  wegetacji.  Polecana  na  trawniki  w  siedliskach  suchszych,  odporna  na 
deptanie i niskie koszenie. 

Wiechlina łąkowa  (Poa pratensis)  -   jest  trawą rozłogowo-luźnokepkowym 
sposobie  krzewienia.  Posiada  wąskie  blaszki  liściowe.  Charakteryzuje  się  dużą  amplituda 
ekologiczną, znosi okresy zbyt dużej wilgotności gleby. Jest odporna na  udeptywanie i częste 
koszenie. 

Koniczyna biała (Trifolium repens) 'Pirouette' – zwana mikrokoniczyną, jest to 
gatunek należący do rodziny motylkowych. Jest gatunkiem płożącym się posiadającym pędy 
ukorzeniające  się,  przez  co  bardzo  dobrze  zadarnia. Charakteryzuje  się  dużą  trwałością  i 
zdolnościami  regeneracyjnymi.  Bardzo  dobrze  znosi  udeptywanie  i  niskie  koszenie. 
Asymiluje  azot  z  atmosfery,  jej  obumarłe  części  wzbogacają  glebę  w azot,  dzięki  czemu 
można  ograniczyć  nawożenie  mineralne,  dlatego  domieszka  tego  gatunku  do  mieszanek 
gazonowych polecana jest szczególnie na terenu użyteczności publicznej. Dodatkowo gatunek 
ten  jest  odporny   na  okresowe  niedobory  wody,  stad  utrzymuje  się  ładny  zielony  kolor 
trawnika nawet podczas suszy.

Życica  trwała  (Lolium  perenne)  -   jest  trawą  luźnokępkowym  sposobie 
krzewienia wytwarzającą niewiele rozłogów. Jest krótkotrwała, lecz stosowana jako ważny 
składnik mieszanek (między innymi mieszanek do renowacji trawników) z uwagi na szybki 
rozwój po wysiewie, stosowana jest jako trawa ochronna,gdyż szybko zadarniając teren, nie 
dopuszcza  do  zachwaszczenia.   Odporna  udeptywanie.  Wrażliwa  na  suszę  i  przymrozki 
wczesną wiosną. 
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Osiągana wysokość i szerokość zalecanych gatunków:

Lp. Nazwa łacińska  Nazwa polska odmiana Wysokość [m] Szerokość [m]

1 Crataegus  
laevigata Głóg dwuszyjkowy `Paul`s Scarlett` 5 4

2 Viburnum opulus Kalina koralowa - 4 3

3 Spiraea 
nipponica Tawuła nippońska 'Snowmound' 1,5 2

4 Potentilla  
fruticosa Pięciornik krzewiasty 'Sommerflor' 0,8 1

5 Acer platanoides Klon zwyczajny 'Globosum' 4,0 do 6,0 3

6 Salix purpurea L. Wierzba purpurowa (forma krzaczasta) 3 3
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