


























Uzupełnienie opisu technicznego w zakresie projektowanej zieleni

Trawniki

Zakres prac wynikający z projektu, powoduje o konieczność odtworzenia muraw na całym terenie
objętym  inwestycją,  zgodnie  z  częścią  graficzną  opracowania.  Odtwarzane  trawniki  powinny
odznaczać  się  wysoką  odpornością  na  wydeptywanie.  Ponadto  powinny  być  odporne  na  trudne
warunki siedliskowe i  zachowywać atrakcyjny wygląd także w okresach suszy.  Mając na uwadze
powyższe czynniki, dobrano następujący skład mieszanki nasion:

- wiechlina łąkowa 10 %;
- życica trwała – 30 %;
- kostrzewa trzcinowa – 30%;
- kostrzewa czerwona odm. Rozłogowe  - 30%

Dopuszcza  się  zastosowanie  innej  mieszanki  traw  po  uzyskaniu  pisemnej  akceptacji  ze  strony
inspektora nadzoru.
Odtworzenie muraw należy przeprowadzić zgodnie z następującymi wymogami:

- teren należy przygotować w taki sposób, aby po założeniu trawnika poziom gruntu znalazł
się 3 cm poniżej powierzchni krawężników i obrzeży

- podłoże pod trawnik musi stanowić warstwa ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. Zakłada
się wykorzystanie ziemi pozyskanej w miejscu wykonywania robót (przynajmniej w 70%).
Gleba nie może posiadać zanieczyszczeń oraz kamieni i korzeni roślin (w razie potrzeby
należy ją przesiać). Wierzchnią warstwę podłoża należy uzupełnić humusem wymieszanym
z podłożem ogrodniczym. Podłożu należy nadać 1% spadek, aby umożliwić odprowadzenie
nadmiaru wody w kierunku powierzchni utwardzonych, celem zapobieżenia tworzeniu się
zastoisk w trakcie intensywnych opadów;

-  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  siewu,  należy  spulchnić  wierzchnią  warstwę  gleby
(zagrabić, bądź lekko zbronować);

- w celu zapewnienia należytej gęstości trawy, należy wysiewać 3,5 kg mieszanki na ar;
- po zakończeniu obsiewu powierzchni, należy przykryć nasiona warstwą humusu o grubości

około 1-2 cm;
- obsianą powierzchnię poddać wałowaniu.

Całkowita  powierzchnia  trawników  przewidzianych  do  odtworzenia  w  ramach  przedmiotowej
inwestycji, wynosi 681,0m 2

UWAGA:  Trawniki  znajdujące  się  na  terenach  przyległych  do  obszaru  objętego  przedmiotową
inwestycją, które zostaną zniszczone w trakcie realizacji robót, podlegają odtworzeniu na tych samych
zasadach na koszt wykonawcy.

Krzewy

Do wykonania wszystkich projektowanych nasadzeń krzewów, należy stosować rośliny gatunku I,
wolne od wad, chorób oraz szkodników, systematycznie rozgałęzione (min. 3-5 pędów) z prawidłowo
ukształtowaną bryłą korzeniową. Parametry materiału roślinnego, w tym średnicę dołu i  wytyczne
odnośnie sadzenia, zostały podane w poniższej tabeli. Niedopuszczalne jest transportowanej materiału
w upalne dni. W czasie przewożenia, należy zadbać, aby rośliny nie były poddawane wstrząsom, które
mogą spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej i systemu korzeniowego.
Rośliny należy sadzić w dołach o średnicy i głębokości dostosowanej do wielkości bryły korzeniowej,
wypełnionych  na  dnie  uprzednio  przygotowanym  podłożem.  Dół  powinien  zapewniać  swobodne
umieszczenie w nim bryły korzeniowej, zdjęcie materiału ochronnego (nie wymagane w przypadku
tkanin jutowych) i obsypanie bryły. Średnicę oraz głębokość dołu, podano w poniższym zestawieniu.
Zaprawienie dołu oraz obsypanie roślin, należy wykonać przy użyciu gleby żyznej. Bryła korzeniowa
powinna znajdować się na takim samym poziomie, względem otaczającego terenu, jak w szkółce. Nie
należy sadzić roślin w dni nadmiernie słoneczne, aby nie doprowadzić do przesuszenia gleby i brył
korzeniowych. Po posadzeniu krzewów, należy je obficie podlać. 
Pod koronami wszystkich nasadzeń krzewów i traw ozdobnych, glebę należy ściółkować agrotkaniną
szkółkarską (gramatura 90) oraz 7 cm warstwą kompostowanej kory drzew iglastych  (dopuszczalny



jest również zrębek), przy czym pod grupami należy ściółkować całą powierzchnię terenu.
Powierzchnia  okrywana  agrotkaniną  i  ściółkowana  korą,  została  wskazana  w  dalszej  części
opracowania.

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska Główne cechy gatunku Parametry materiału i uwagi Ilość

Świdośliwa 
kanadyjska

Amelanchier lamarckii H = 5 m. Rozłożysty efektowny pokrój. 
Ozdobne przebarwiajace się ulistnienie. 
Dekoracyjne białe kwiaty oraz okrągłe 
owoce. Roślina odporna na suszę i 
zanieczyszczenia powietrza, w pełni 
odporna na mróz.

Pojemnik C3, wysokośc 30-40 cm, 
średnica dołu 30 cm, głębokość dołu 
30 cm. Rozstaw nasadzenia zgodny z 
projektem.
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Zabezpieczenie zieleni na placu budowy

Wszystkie istniejące nasadzenia, które w niniejszym projekcie nie są przewidziane do wycinki, należy
odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli w ich pobliżu są wykopy, to ściany bądź skarpy wykopów należy
zabezpieczyć tkaniną jutową, aby zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rośliny muszą
być  podlewane,  aby  utrzymać  należyte  uwilgotnienie  strefy  korzeniowej.  Grupy  krzewów należy
zabezpieczyć siatkami  z  tworzyw sztucznych instalowanymi  na palikach tak,  aby  tworzyły  formę
ogrodzenia, którego wysokość powinna być równa bądź wyższa od wysokości krzewów.
Pnie  drzew  należy  zabezpieczyć  okalając  je  przy  pomocy  desek  połączonych  drutem  z
wykorzystaniem  elementów  dystansowych  –  deski  nie  mogą  przylegać  bezpośrednio  do  kory.
Elementami  dystansującymi  mogą  być  elastyczne  rury  drenarskie  zamocowanie  po  wewnętrznej
stronie  desek.  Niedopuszczalne  jest  mocowanie  zabezpieczeń  do  pnia  przy  pomocy  gwoździ  lub
innych technik powodujących uszkodzenia roślin.

Zakres prac pielęgnacyjnych

Wykonawca  zobowiązany jest  do wykonywania  w okresie  gwarancji  jakości   trwającej  2  lata  od
dokonania  odbioru  końcowego  robót  do  wykonywania  prac  zapewniających  przyjęcie  się
posadzonych/zasianych roślin,  oraz  uzupełnienie powierzchni  (dosiewanie),  w których trawnik nie
przyjął się lub zamarł, uzupełnianie materiału roślinnego , który nie przyjął się lub zamarł. 



„Przebudowa ulic Szkolnej i Przedszkolnej w Ostrowach nad Okszą” 

 

Kolejność i technologia wykonywanych prac: 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

 frezowanie lub rozbiórka istniejącej warstwy bitumicznej 

 rozbiórka nawierzchni z tłucznia wielkopiecowego, chodnika i wjazdów z kostki 

brukowej oraz krawężnika betonowego 

 przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje 

nawierzchni, 

 zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia 

 budowa wpustów ulicznych i zestawów rozsączających oraz drenażu 

francuskiego 

 wykonanie podbudowy z kruszywa 

 ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży betonowych 

 ułożenie kostki betonowej na chodnikach oraz na zjazdach 

 skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą z kruszywa emulsją 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 oczyszczenie i skropienie emulsją wykonanej warstwy wiążącej 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

 wykonanie nasadzeń i zieleńcy 

 prace wykończeniowe, nawiązanie do stanu istniejącego. 

 Pielęgnacja zieleni przez okres dwóch lat 

 


