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PROJEKT ZIELENI  

WRAZ Z PROJEKTEM WYCINEK 

 

1. Część formalno – prawna. 

 

Dane ewidencyjne : 

 Inwestycja:  ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGOUNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO O 

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

 Adres: BYDGOSZCZ, UL. LEOPOLDA STAFFA 1, DZIAŁKI 24, 25, Obr. 471, 

 Inwestor: UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. CHODKIEWICZA 30, 86-064 

BYDGOSZCZ 

 

1.1. Podstawa opracowania :  

 wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe, 

 wizja lokalna na terenie,  

 wytyczne zamawiającego, 

 przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe oraz dane 

z literatury fachowej. 

 

1.2. Przedmiot Inwestycji : 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania działek przy ul. 

Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy.  

 

2. Opis stanu istniejącego 

Teren inwestycji położony jest w Bydgoszczy w centralnej części miasta, w dzielnicy domów wielorodzinnych, na 

działkach o nr ewid. 24 i 25. Budynki znajdujące się na przedmiotowych działkach otoczone są parkiem. Teren 

nieruchomości jest ogrodzony. 

Wejście i wjazd  zlokalizowane są od strony wschodniej działki. Na terenie inwestycji znajdują się 2 budynki 

dydaktyczne połączone ze sobą łącznikiem na dwóch kondygnacjach. Budynki dydaktyczne to budynki 

zaadoptowane z istniejącego wcześniej na tym terenie przedszkola i żłobka. Drzewostan stanowią gatunki takie jak: 

- klony, 

- brzozy 

- lipy 

- jarząb szwedzki 

- robinia akacjowa 

- świerk 

- kasztanowiec 
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2.1. DRZEWA PODLEGAJĄCE WYCINCE 

W związku z projektowanym budynkiem i nowym zagospodarowaniem terenu wokół budynków, nowy układ 

komunikacyjny oraz parkingi, wymagana jest wycinka części istniejących drzew i krzewów.  

 

 Zestawienie drzew i krzewów do wycinki 

 

WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW DO USUNIĘCIA  

Nr 

inw. 
Nazwa gatunku 

Obwód pnia  

drzewa [cm] *** 

a) 5 cm 

b) 130 cm 

Pow. krzewu [m2] 
Nr 

działki 
ewid.

 
Obręb 

 Przyczyna usunięcia  

1 Klon pospolity 
a)     93 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)     80 

2 Jarząb szwedzki  
a) 148 

 24 471 kolizja z inwestycją 
b) 45,85,65 

3 Jarząb szwedzki 
a) 145 

 24 471 kolizja z inwestycją 
b) 120 

4 Lipa drobnolistna 
a) 104 

 24 471 kolizja z inwestycją 
b) 80 

5 
Kasztanowiec 

zwyczajny 

a) 46 
 24 471 

 

kolizja z inwestycją b) 40 

6 Jarząb szwedzki 
a) 147 

 24 471 
 

kolizja z inwestycją b) 50,50,70 

7 Klon pospolity 

a) 85 

 24 471 

 

kolizja z inwestycją 

 b) 70 

8 Klon pospolity 
a) 126 

 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 116 

9 Klon jesionolistny 
a) 114 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b) 110 

10 Klon jesionolistny 
a) 236 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)  95,140 

11 Świerk pospolity a) 83  25 471 kolizja z inwestycją 
b) 76 

12 Jarząb pospolity 
a) 102 

 25 471 
 

kolizja z inwestycją b) 95 

13 Lipa drobnolistna 
a) 128 

 25 471 
 

kolizja z inwestycją b) 118 

14 Jarząb szwedzki 
a)   102 

 25 471 
 

kolizja z inwestycją b)   98 

15 Jarząb pospolity 
a)   65 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   58 

16 Jarząb szwedzki 
a)   104 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   98 

17 Jarząb szwedzki 
a)   88 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   80 
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18 Lipa drobnolistna 
a)   67 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   60 

19 Lipa drobnolistna 
a)   156 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   148 

20 Lipa drobnolistna 
a)   100 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   88 

21 Lipa drobnolistna a)   90  25 471 kolizja z inwestycją 
b)   79 

22 Lipa drobnolistna 
a)   97 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   90 

23 Lipa drobnolistna 
a)   147 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   140 

24 Lipa drobnolistna 
a)   133 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   125 

25 Klon jesionolistny 
a)   168 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   140 

26 
Ligustr pospolity, 

Karagana 

W skupiskach nie większych niż 25m2 

25 471 kolizja z inwestycją 

A - 5,9m2 

B - 2 m2 

C - 23,1 m2 

D - 14 m2 

E - 23 m2 

F - 18 m2 

G - 11,5 m2 

H - 6 m2 

I - 11 m2 

J - 8,5 m2 

K - 5 m2 

L - 6,5 m2 

M - 4 m2 

N - 12,8 m2 

O - 2 m2 

 

27 Wiśnia 
a)   66 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   60 

28 Wiśnia 
a) 99 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)  48, 40 

29 Robinia akacjowa 
a) 337 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)  85, 110, 120 

30 Robinia akacjowa 
a) 190 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b) 85, 110 

31 Robinia akacjowa 
a) 120 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)   100 

32 Robinia akacjowa 
a) 73 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b) 60 

33 Klon pospolity a) 100  25 471 kolizja z inwestycją 
b)   93 

34 Klon jesionolistny 
a)  150 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)  150 

35 Lipa drobnolistna 
a)  170 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)  160 

36 Lipa drobnolistna 
a)  148 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)  140 

37 Klon pospolity 
a)  125 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b)  118 

38 Klon pospolity a)  190  25 471 kolizja z inwestycją 
b)  195 

39 
Kasztanowiec 

zwyczajny 

a)   62 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b)   55 

40 
Kasztanowiec 

zwyczajny 

a) 135 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 70, 75 
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41 
Kasztanowiec 

zwyczajny 

a) 50  
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 47 

42 
Kasztanowiec 

zwyczajny 

a) 124 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 118 

43 Robinia akacjowa 
a) 84 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b) 79 

44 
Brzoza 

brodawkowata 

a) 117 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 105 

45 
Brzoza 

brodawkowata 

a) 88 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 75 

46 
Brzoza 

brodawkowata 

a) 30 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 25 

47 
Brzoza 

brodawkowata 

a) 88 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 75 

48 
Brzoza 

brodawkowata 

a) 65 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 58 

49 
Kasztanowiec 

zwyczajny 

a) 94 
 25 471 kolizja z inwestycją 

b) 85 

50 Świerk pospolity 
a) 78 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b) 70 

51 Jałowiec 
a)  

2 m2 25 471 kolizja z inwestycją 
b)  

52 Świerk pospolity 
a) 108 

 25 471 kolizja z inwestycją 
a) 95 

53 Klon pospolity a) 175  25 471 kolizja z inwestycją 
b) 160 

54 Świerk pospolity 
a) 94 

 25 471 kolizja z inwestycją 
b) 85 

 
2.2. Wycinka drzew i krzewów 

Inwentaryzację drzew i krzewów wykonano na początku marca. Wycinek drzew i krzewów należy dokonać 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunków zwierząt Dz.U. 

2016 poz. 2183. 

Przed dokonaniem wycinek należy upewnić się czy na terenie wycinki nie stwierdzono siedlisk ptaków 

chronionych i w razie potrzeby wystąpić o opinię ornitologiczną oraz decyzję Regionalnego Konserwatora Przyrody. 

Dodatkowo po wycince drzew należy dokonać nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem zieleni w ilości minimum 

dwa drzewa iglaste za jedno drzewo iglaste wycięte, oraz dwa drzewa liściaste za jedno drzewo liściaste wycięte. 

 

3. PROJEKTOWANA SZATA ROŚLINNA 

3.1 Żywopłot cisowy  

Nasadzenia z cisu pośredniego ‘Wojtek’ projektowane są w formie strzyżonego żywopłotu o wysokości 1,2 m. 

Gęstość sadzenia roślin 0,8 x 0,8 m. Na rabacie (74 szt. roślin), przewiduje sie posadzenie krzewów w dwóch 

rzędach co daje szerokość żywopłotu 1,5 m. Z uwagi na mogące wystąpić podczas sadzenia utrudnienia (np. 
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wylewka betonowa pod obrzeżem ciągu pieszego/chodnika) możliwa jest zmiana rozstawy. Wprowadzone zmiany 

powinny zachować założenia projektowe, czyli formę gęstego, zwartego żywopłotu 

 

3.2 Żywopłot grabowy 

Nasadzenia z grabu projektowane są w formie strzyżonego żywopłotu o wysokości do 1,6 m. Gęstość sadzenia w 

przypadku grabu to ok. 25cm w jednym rzędzie projektuje się posadzenie 172szt. Szerokość docelowa żywopłotu 

szacuje się na 1,5m.  

 

3.3. Żywopłot z bukszpanu  

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, projektuje się żywopłot z gęsto sadzonego bukszpanu. Sadzonki sadzić w 

dwóch rzędach w odstępach co max 40 cm. Wysokość docelowa 70cm. Ilość sztuk 90. 

 

 Żywopłot cisowy 

 

 Żywopłot grabowy 

 

 Żywopłot bukszpanowy 

 

3.4. Nawierzchnia zielona trawiasta 

Na projektowanym terenie przewiduje się założenie trawnika parkowego, który nie wymaga tak częstej pielęgnacji, 

co inne rodzaje trawników. Ma również inne wartości estetyczne, gdyż w ich skład wchodzi wiele gatunków 

nietrawiastych. Z uwagi na istniejącą formę zagospodarowania terenu, założenie trawnika wymagane jest jedynie w 
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miejscach wymagających rekultywacji i pozbawionych zieleni. Pozostały wskazany w opracowaniu teren jako 

trawnik, należy pielęgnować jak trawę parkowa uzupełniając ewentualne braki.  

 

Przygotowanie podłoża  

Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, usunięciu przewidzianych do wycinki drzew i krzewów, wykonaniu 

ciągów komunikacyjnych, należy oczyścić teren z wszystkich zanieczyszczeń oraz samosiewów i chwastów. W 

miejscach szczególnie zachwaszczonych zaleca się zastosowanie chemicznych środków chwastobójczych, najlepiej 

na rok przed wysiewem odpowiedniej mieszanki trawnika. Środek taki pobierany jest przez liście chwastów, a 

następnie przemieszczany do korzeni roślin, powodując ich ginięcie, dlatego należałoby wykonać oprysk w 

momencie, kiedy chwasty już są w pełni rozwinięte oraz w razie potrzeby powtórzyć oprysk. Po ok. 3-4 tygodniach 

od ostatniego oprysku, należy zaorać glebę lub spulchnić kultywatorem na głębokości 20-25 cm, mieszając z 

nawiezioną ziemią kompostową lub torfową odkwaszoną (najlepiej powyżej 20 litrów torfu na metr kwadratowy), 

następnie zbronować i wygładzić włóką w celu wyrównania powierzchni.  

Glebę ciężką gliniastą należy rozluźnić poprzez wymieszanie z piaskiem. Optymalny udział części organicznych 

wynosi ok. 5% objętości podłoża. Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi ph: 5,5 – 6,5. Zbyt 

niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych 

Po przyoraniu warto wprowadzić nawozy np. Azofoska lub Polifoska w ilości ok. 4kg na 100m starannie mieszając 

nawóz z ziemią poprzez grabienie.  

Po przedsiewnym nawożeniu przygotowujemy ziemię do wysiewu nasion. Przygotowanie rozpoczynamy od 

przeprowadzenia wałowania. Jest to zabieg, który ma na celu wyrównanie powierzchni oraz zagęszczenie gleby. Po 

wałowaniu gleba powinna mieć czas na ułożenie się (2-3 tygodnie). Rozwijające się w tym czasie chwasty niszczymy 

herbicydami totalnymi, dolistnymi. 

 

Pora siewu  

Trawniki wysiewamy: wiosną- koniec IV połowa V, gdy temp. osiągają 6°- 8°C lub - późnym latem- koniec VIII 

początek IX. Zaleca się wybór drugiego terminu, ze względu na korzystniejsze warunki klimatyczne o tej porze roku. 

Należy pamiętać, aby nie przesuwać zbyt długo terminu wysiewu traw, gdyż wykiełkowana trawa musi mieć czas na 

przygotowanie się do zimy. Bezpośrednio przed siewem glebę lekko spulchniamy za pomocą grabi na głębokość ok. 

2cm. Ziemia powinna być wilgotna, ale tak by nie przyklejała się do narzędzi. Optymalna głębokość siewu wynosi 

0,5- 1,5cm (nie głębiej, gdyż siewki mogą nie przebić się do powierzchni). Wysiewać można ręcznie lub 

mechanicznie, przy czym należy zachować metodę na krzyż, dzieląc trawnik na sektory. W przypadku dobrego 

przygotowanie podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych, norma wysiewu wynosi ok. 40-30 m2 z 1 kg 

mieszanki nasion. Po wysiewie nasiona przykrywamy ziemią, grabiąc je sprężystymi grabiami, a następnie wałujemy 

glebę (w celu dociśnięcia nasion do podłoża). Wałowanie polecane jest szczególnie w przypadku siewu wiosennego, 

zapobiega to stratom wody z gleby, poprzez parowanie. Po wałowaniu konieczne jest podlewanie trawnika 
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zraszaczem drobnokropelkowym, aby nasiona nie zostały wypłukane. W pierwszej fazie wzrostu traw (około 3 

tygodni) glebę należy podlewać systematycznie, nie dopuszczając do jej wyschnięcia. 

 

Pierwsze cięcie  

Kiedy darń osiągnie ok. 5cm wysokości, powierzchnię trawnika powinno się ponownie uwałować. Koszenie trawnika 

parkowego powinno się przeprowadzać ok. 3 dni po wałowaniu, gdy wysokość trawy przekroczy 8cm na wysokość 

ok. 5 cm.  

Kiedy trawa wyraźnie się zagęści można zmniejszyć wysokość cięcia do ok. 4 cm, a w miejscach zacienionych 

przynajmniej 4,5 cm. Jeżeli podczas zakładania trawnika zostały zastosowane preparaty mineralne, to zabieg ten 

wznawiamy już po 6 tygodniach.  

 

 

3.5. PROJEKTOWANE GATUNKI ROŚLIN 

W celu stworzenia wizualnego i przestrzennego porządku kompozycyjnego, cały układ zieleni oparty jest na 

ograniczonym zróżnicowaniu gatunkowym drzew i krzewów tworzących luźne skupiska.  

 

 

 

a) Tabela nr 1. Wykaz projektowanych gatunków roślin 

Nr Nazwa  Nazwa łacińska Ilość/szt. Uwagi 

Drzewa i krzewy liściaste i iglaste 

1 Lipa szerokolistna Tiliaceae 
 

9 W luźnych skupiskach sadzonych w odległości 
ok. 4,0 - 6m względem siebie.  

2 Klon pospolity Acer platanoides 
 

12 W postaci szpaleru, w dwóch rzędach sadzonych 
w odległości ok. 4,0 - 5m względem siebie. 

3 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 
 

9 Sadzone pojedynczo lub po 2 sztuki w pobliżu 
parkingów i chodników 

4 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 15 W luźnych skupiskach sadzonych po 3 szt. 

5 Żywotnik zachodni Tuja 8 W formie szpaleru wzdłuż płotu 

6 Cis pośredni Taxaceae 81 Formowany jako żywopłot do wysokości ok. 
120cm i szerokość 150cm sadzony w odstępach 
co 80cm w 2 rzędach. Odgrodzenie budynku od 
strony zachodniej 

7 Grab pospolity Carpinus betulus 172 Formowany jako żywopłot do wysokości ok. 
160cm i szerokość 150cm sadzony w odstępach 
co 25cm w 1 rzędzie. Odgrodzenie budynku od 
strony zachodniej 

8 Bukszpan wieczniezielony Buxaceae L. 90 Formowany jako żywopłot do wysokości ok. 
70cm i szerokość 80cm sadzony w odstępach co 
40cm 
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b) CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH DRZEW I KRZEWÓW 

 
Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) 

 

 
Rodzina: Tiliaceae 
Obszar występowania: Europa środkowa i południowa, Polsce rośnie dziko na 

południu niżu oraz w niższych położeniach górskich 
Szerokość: ok. 20 m 
Wysokość:  do 30-35m 
Mrozoodporność: cała Polska 
Kwitnienie: VII, jasnożółte 
Kolor liści: obustronnie zielone 
Owoc:                                                  kulisty, owłosiony 
Jesienne zabarwienie: żółty 
Oświetlenie: od słonecznego do półsłonecznego 
Podłoże: gleby żyzne, głębokie, świeże łatwo nagrzewające się 
 

 

Klon pospolity (Acer platanoides) 
 

 
 

Rodzaj   drzewiaste 
Grupa roślin  Drzewa liściaste 
Szerokość   4.0 do 5 m 
Wysokość   12 do 15 m 
Mrozoodporność  roślina całkowicie zimotrwała w warunkach 
   polskich, wytrzymuje temperaturę niższą od -15°C 
Siła wzrostu                     wzrost normalny 
Faza pokrycia liśćmi                    ulistnienie letnie 
Kolor kwiatów  jasnożółty, jasnozielony 
Kolor liści   jasnozielony 
Pora kwitnięcia  początek kwietnia - koniec kwietnia 
Jesienne zabarwienie                    żółty 
Zapach   aromatyczny, słaby, owocowy 
Oświetlenie                     od słonecznego do półsłonecznego 
Struktura podłoża  od normalnego do luźnego 
Wilgotność podłoża  od suchego do wilgotnego 
Zawartość substancji odż. od normalnej do wysokiej 
Ph   od lekko kwaśnego do alkalicznego 

                                                          ozdobne kwiaty, ozdobne liście, ozdobne jesienne 
zabarwienie, ozdobny zapach 

Grab pospolity (Carpinus bet ulus) 

 
 

grupa roślin liściaste 

grupa użytkowa liściaste drzewa 

pokrój szerokostożkowy 

docelowa wysokość od 15 m do 20 m 

nasłonecznienie 
stanowisko cieniste 
stanowisko słoneczne 

walory ładne jesienne zabarwienie 

zastosowanie parki 

strefa 5a 

Średniej wielkości drzewo o stożkowatej, a w starszym wieku kulistej, koronie. Dorasta do 10 m 
wys. i 7 m szer. Kora gładka, popielatoszara. Liście owalne, jesienią jasnożółte. Stanowisko 
słoneczne i cieniste. Preferuje gleby świeże i żyzne, obojętne lub zasadowe. Doskonale znosi 
cięcie. Polecany do zadrzewień naturalistycznych oraz na cięte żywopłoty i szpalery, również w 
miejscach cienistych. 
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Jarząb szwedzki  (Sorbus scandica) 

 

grupa roślin liściaste 

grupa użytkowa liściaste drzewa 

pokrój stożkowy 

docelowa wysokość od 5 m do 10 m 

barwa kwiatów białe 

pora kwitnienia maj 

owoce pomarańczowe 

pora owocowania październik 

nasłonecznienie stanowisko słoneczne 

wilgotność roślina tolerancyjna 

ph podłoża roślina tolerancyjna 

rodzaj gleby roślina tolerancyjna 

walory 

ładne jesienne zabarwienie 
odporność na zanieczyszczenia 
ozdobne owoce 

zastosowanie 
parki 
zieleń publiczna 

strefa 5a 
 

 

Cis pośredni 
Taxus x media 'Hicksii' 

  

Rodzina:                                          Taxaceae 

Obszar występowania: Krzyżówka hodowlana powszechna wykorzystywana w 

ogrodach całego świata 

Szerokość: do ok. 1-1,5m 

Wysokość: do ok. 2-3m, 

Mrozoodporność: duża,  

Kwitnienie: VI-IX, różowo-białe szczytowe kłosy 

Liście: igły ciemnozielone 

Owoce:                                                czerwone  

Oświetlenie: stanowisko słoneczne do cienistych 

Podłoże: wymagania glebowe niewielkie, rośnie na każdej, nie za 

suchej, uprawnej glebie 

 

 

Bukszpan wieczniezielony 
( Buxus sempervirens)  

 
Rodzina:                                          Buxaceae L. 

Obszar występowania: Kanada i północne regiony Stanów Zjednoczonych 

Szerokość: do ok. 1-3m 

Wysokość: do ok. 1-4m, 

Mrozoodporność: duża,  

Kwitnienie: IV-VI, żółte drobne 

Liście: zielone lub pstre, grube, sztywne, z gładkimi brzegami nie 

opadają na zimę 

Owoce:                                                bez wartości ozdobnej. Brązowe kuliste 

Oświetlenie: stanowisko słoneczne, półcieniste do cienistych  

Podłoże: przeciętna; odczyn od lekko kwaśnego do lekko 

zasadowego (pH 6,5-7,5) 
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Żywotnik Zachodni (tuja) 
 
 

 

grupa użytkowa iglaste 

forma drzewo 

siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku 

pokrój stożkowy 

docelowa wysokość od 15 m do 20 m 

barwa liści (igieł) ciemnozielone 

zimozieloność liści (igieł) igły zimozielone 

owoce brązowe 
szyszki, szyszkojagody 

nasłonecznienie stanowisko słoneczne 

wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne 

ph podłoża odczyn lekko kwaśny 

rodzaj gleby przeciętna ogrodowa 
próchniczna 
gliniasta 

walory ozdobne z liści/igieł 
roślina zimozielona 

zastosowanie ogrody przydomowe 
parki 
szpaler 
żywopłot 

strefa 5a 
 

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) grupa roślin liściaste 

grupa użytkowa liściaste drzewa 

pokrój jajowaty 

docelowa wysokość od 5 m do 10 m 

barwa kwiatów białe 

pora kwitnienia maj 

owoce czerwone 

pora owocowania październik 

nasłonecznienie 
stanowisko półcieniste 
stanowisko słoneczne 

wilgotność roślina tolerancyjna 

ph podłoża roślina tolerancyjna 

rodzaj gleby roślina tolerancyjna 

walory 

ładne jesienne zabarwienie 
odporność na zanieczyszczenia 
ozdobne owoce 

zastosowanie 

parki 
rekultywacja 
zieleń publiczna 

strefa 4 
 

 

 



Gniezno 21 maja 2018r.                                                                                                OPIS TECHNICZNY  
nr  strony                                                                                              PROJEKT ZIELENI  
 
 

11 

 
c) ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE  

 Projektowane rośliny Ilość/ 
powierzchnia 

1 Trawnik do założenia  926 m2 

2 Lipa pospolita 9 szt 

3 Klon pospolity 12 szt. 

4 Jarząb szwedzki 9 szt 

5 Jarząb pospolity 15 szt 

6 Żywotnik zachodni 8 szt 

7 Cis pośredni 81 szt 

8 Grab pospolity 172 szt. 

9 Bukszpan wieczniezielony  90 szt 

 

4.  SADZENIE ROŚLIN 

 

 Drzewa i krzewy 

Z miejsc przeznaczonych pod sadzenie roślin krzewiastych i drzewiastych należy usunąć wszelkie 

zanieczyszczenia budowlane. W celu zniszczenia chwastów, szczególnie tych wieloletnich, dobrze będzie kilka 

miesięcy (co najmniej trzy) przed planowanym sadzeniem zastosować dolistny herbicyd typu Roundup (szczegółowy 

opis części dot. trawnika). 

Drzewa i krzewy o liściach sezonowych sadzi się w okresie bezlistnym - jesienią lub wczesną wiosną. Jesienny 

termin wydaje się lepszy ze względu na dłuższy czas pozwalający na ukorzenienie roślin. Jednakże rośliny 

wrażliwsze na mróz oraz te, które późno kończą wegetację, lepiej jest posadzić wiosną.  

Sadzenie roślin z odkrytym korzeniem 

Takie drzewa i krzewy, od czasu zakupu do sadzenia powinny być zadołowane w wilgotnej ziemi, możliwie 

w zacienionym miejscu. Dobrze jest przed sadzeniem namoczyć korzenie przez kilka godzin w wodzie. Uszkodzone 

korzenie należy przyciąć, gałęzie krzewów roślin liściastych należy przyciąć mniej więcej o połowę. Zabieg ten ma na 

celu ułatwienie przyjęcia się rośliny i zachowania równowagi między częścią podziemną i nadziemną. Ważnym jest 

również usunięcie gałęzi złamanych i uszkodzonych, zbyt licznych oraz źle położonych. Krzewy powinny być 

posadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce lub niewiele głębiej. Podczas sadzenia należy usypywać ziemię wokół 

tak, aby dobrze wypełniła wolne przestrzenie między korzeniami, co jakiś czas ugniatając ją wokół rośliny. Po 

przykryciu korzeni i zasypaniu dołu, należy ostatecznie ucisnąć ziemię, w celu jej zagęszczenia, a następnie dobrze 

podlać miejsce sadzenia. 

Sadzenie roślin z bryłą ziemi i w pojemnikach 

Zaletą roślin kupowanych pojemnikach jest to, że można je sadzić przez cały rok, poza okresem, kiedy ziemia 

jest zmarznięta. Tak produkowane rośliny mają największą szansę przyjęcia się na nowym miejscu. 

Dla tak zakupionego materiału roślinnego przygotowuje się doły dwa razy większe od bryły korzeniowej. Zaleca 

się zanurzyć bryłę przed posadzeniem wraz z opakowaniem w wodzie, aby dobrze nasiąkła. Jeśli bryła korzeniowa 
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jest dodatkowo owinięta siatką plastykową bądź drucianą, należy je uprzednio delikatnie usunąć. Po posadzeniu 

roślin należy ugnieść je wokół bryły. 

Gałęzie krzewów roślin liściastych z bryłą korzeniową lub zakupionych w pojemnikach, zaleca się skrócić o 

jedną trzecią. Cięcia części nadziemnej, poza wyjątkami, nie stosuje się u roślin iglastych i zimozielonych. 

Posadzone rośliny należy dobrze podlać. W celu zatrzymania wilgoci w glebie oraz ograniczenia rozwoju chwastów, 

zaleca się ich ściółkowanie na przykład korą, trocinami czy żwirem. 

 

 

4.1.  ZALECENIA SZCZEGÓLNE 

 

 Szpalery formowane, żywopłoty 

Do zabiegów, które należy powtarzać przy nowo zaprojektowanych i istniejących roślinach, zaliczają się różne 

rodzaje cięć. Przede wszystkim będą to cięcia formujące i zachowawcze w celu ukształtowania i zachowania 

naturalnego pokroju roślin, także tych prowadzonych w formie regularnych brył – żywopłotów. Cięcie odmładzające 

należy zastosować wobec tych krzewów, których stare gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 

zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu lub ich niewłaściwy pokrój. Polega ono na radykalnym przycięciu starszych 

gałęzi na wysokość 20-30 cm od ziemi.  

Cięcie roślin w formowanym żywopłocie prowadzi się dość intensywnie od pierwszych lat i polega na uzyskaniu 

możliwie jak najlepszego zagęszczenia i wyrównaniu ciętych powierzchni.  

Kępy gęsto rosnących krzewów, nie wymagają częstego i regularnego cięcia. Warto je jednak prześwietlać raz na 

kilka lat wczesną wiosną. Tuż przy ziemi wycina się wszystkie stare gałęzie poza ustaloną linię, młode zaś skraca się 

o 2/3 ich długości.  

Najbardziej odpowiedni termin cięcia krzewów ozdobnych przypada na okres spoczynku drzew i krzewów, czyli od 

początku listopada do końca marca. Cięcie umiarkowane, czyli czyszczenie pnia z odrostów, uszczykiwanie, 

przeprowadza się od maja do lipca. Cięcie krzewów o ozdobnych kwiatach wykonuje się dopiero po kwitnieniu. 

Krzewy kwitnące na końcach pędów tegorocznych jak jaśminowiec. Krzewy kwitnące na gałązkach wieloletnich, jak 

głóg, wymagają cięć w okresie spoczynku, usuwając z nich pędy starsze i nadmiernie zagęszczone. 

Pierwsze nawożenie powinno się stosować po 2 miesiącach - w przypadku wiosennego sadzenia, a gdy sadziliśmy 

jesienią - nawożenie stosuje się na wiosnę drugiego roku. Rośliny po każdym zasilaniu trzeba podlać. Szczególnego 

nawożenia wymagają rośliny tworzące żywopłoty formowane - częściej cięte wymagają więcej składników 

odżywczych, aniżeli rosnące swobodnie. 

 

 Leczenie i pielęgnacja drzew istniejących 

Drzewa posiadające zamierające gałęzie w koronie drzewa przyciąć. Zabiegi te winny być wykonane przez 

profesjonalną firmę w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej, aby nie narazić drzew na obumarcie oraz 

deformacje koron.  
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Pędy młode i cienkie ucina się zwykle nad pąkiem. Cięcia pędów twardych, wykonuje się blisko nad pąkiem, zwykle 

prostopadle do osi obcinanego pędu, co daje najmniejszą powierzchnię rany. Przy cięciu rozwidleń grubszych gałęzi 

lub gałęzi bocznych należy zachować kierunek skośny. Taki sposób cięcia sprzyja tworzeniu się tkanki kalusowej na 

powierzchni rany. Trudne do usunięcia są duże i ciężkie gałęzie, dlatego powinny to robić osoby przeszkolone tak, 

aby nie zrobiły krzywdy sobie i osobom znajdującym się w pobliżu, jednocześnie nie kalecząc samego drzewa. 

Celem zabezpieczenia ubytku powierzchniowego będzie niedopuszczenie do infekcji, a także umożliwienie 

normalnego procesu zabliźniania rany. W pierwszej kolejności należy uformować powierzchnię rany w formie owalu, 

następnie wygładzić i wyrównać, aby nie dopuścić do zatrzymywania się na jej powierzchni zanieczyszczeń i wody. 

W celu zabezpieczenia powierzchni rany stosuje się preparaty emulsyjne i grzybobójcze. W przypadku ran 

powierzchniowych starszych, jakie występują na terenie parku, z objawami infekcji, należy zasmarować krawędzie 

rany Dendromalem lub Funabenem, a następnie zaimpregnować wnętrze Imprexem W (Chachulski 2000). 

W zależności od rodzaju złamania stosuje się różne metody cięcia. Przy złamaniach prostych wystarczy odciąć 

uszkodzoną gałąź w odpowiednim miejscu poniżej złamania. Przy usuwaniu gałęzi martwych należy zwrócić 

szczególną uwagę na tkankę żywą, wytworzoną zazwyczaj u nasady części martwej, aby jej nie uszkodzić. Złamania 

mogą być też bardziej skomplikowane, z tak zwanym rozczepieniem na długim odcinku, sięgającym do pnia. 

Obcięcie całego konara byłoby dużą stratą, gdyż pozostała jego część może stanowić podstawę konstrukcyjną dla 

odrastających młodych gałęzi (Bartosiewicz 1998). Należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu świeżej rany. Rany o 

średnicy do 10 cm zasmarowuje się w całości Dendromalem 3 PA czy Funabenem 3, natomiast o większej średnicy 

zabezpiecza się dwuskładnikowo: miejsca, w których utworzy się kalus i drewno żywe, a więc krawędzie rany, 

zasmarowuje się środkiem o działaniu powierzchniowym typu Dendromal, Funaben, Lak balsam, lub Nectec na 

grubość 1,5-2 cm. Pozostałą część rany wewnątrz pierścienia zabezpiecza się środkiem impregnującym na przykład 

Dendromalem 3 PA (Chachulski 2000). 
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 Stare przerzedzone żywopłoty. 

  

 

 

 Szpaler lipowy 
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 Jarząb szwedzki od strony parkingu 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Park od strony południowej  
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 Tarasy i donice do likwidacji od strony południowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szpaler brzozowy 
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