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1

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1

Adres inwestycji
Inwestycja realizowana będzie w województwie warmińsko - mazurskim, powiecie

olsztyńskim, gminie Olsztyn, mieście Olsztyn, jednostka ewidencyjna 286201_1.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych:
obręb 60, dz. ew. nr: 82, 83, 84, 85, 89
obręb 110, dz. ew. nr: 19/8, 41/9
obręb 67, dz. ew. nr: 5
obręb 68, dz. ew. nr: 86, 87/6, 92/13, 92/11
obręb 108, dz. ew. nr: 5 8/13, 8/42, 10, 11.
1.2

Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn. „Budowa komunikacyjnych ścieżek

rowerowych w Olsztynie: Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku od skrzyżowania z ul.
Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13 oraz Etap IVb: Przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości
dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Standardami technicznymi infrastruktury
rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna.
Celem inwestycji jest budowa prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego. W ramach inwestycji
w miarę potrzeb dokonana zostanie regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury związanej lub
niezwiązanej z drogą (ulicą).
1.3

Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa nr 218/23/10/2015/08 z dnia 26.10.2015 roku zawarta

pomiędzy Zamawiającym – Gminą Olsztyn Pl. Jana Pawła II, 10-101 Olsztyn a Wykonawcą, firmą
Biuro Projektów NOW-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn.
1.4

Materiały wyjściowe do projektowania, warunki wynikające z przepisów
Uzgodnienia z Inwestorem ;
Mapa do celów projektowych, skala 1:500;
Opinia geotechniczna w rejonie planowanej inwestycji pn. „Budowa komunikacyjnych ścieżek
rowerowych w Olsztynie – Etap IV” wykonana przez Firmę geologiczną GEOP mgr Adam
Oprzyński, ul. Chabrowa 4, 10-843 Olsztyn;
Inwentaryzacja stanu istniejącego;
Ustawa z dn. 07.07.1994 roku Prawo Budowlane;
Ustawa z dn. 21.03.1985 roku o drogach publicznych;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
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(Dz.U. nr 43 poz. 430);
Standardy techniczne infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna
Branżowe normy i przepisy techniczne.

2

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – BRANŻA DROGOWA

2.1

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry
techniczne
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych powyższy odcinek budowy ciągu pieszo-rowerowego

oznacza element wyposażenia drogi publicznej, której budowla wraz z urządzeniami oraz
instalacjami, stanowi całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu rowerowego,
z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.
2.1.1 Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu
w odniesieniu do projektowanej drogi dla rowerów:
droga publiczna wzdłuż projektowanego CPR
kategoria drogi

- krajowa,

klasa techniczna

- G,

przekrój poprzeczny

- uliczny, 2j×2p,

szerokość pasa ruchu

- 3.50 m,

pochylenie poprzeczne

- i = 2%,

chodniki

- szer. 1.5m

ciąg pieszo-rowerowy

- szer. 4.0m

odwodnienie

- powierzchniowe do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,

pozostałe parametry geometryczne zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi klasy G,
ciąg pieszo-rowerowy
klasa techniczna (wg Standardów) - lokalna
przekrój poprzeczny

- 1j

odsunięcie od drogi publicznej

- zmienne, od 0.5m do 5.7m

szerokość jezdni

- 3.50 m, lokalnie 3.00, 3.95, 4.35 m

skrajnia pozioma

- 0.5 m, min. 0.2 m

skrajnia pionowa

- 2.5 m,

chodnik:
szerokość

- 2.0 lub 4.00 m (dojścia do przejścia dla pieszych).
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2.2

Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne obiektu budowlanego

2.2.1 Dowiązanie do państwowej osnowy geodezyjnej
Pomiary wysokościowe dowiązano do reperów państwowej osnowy geodezyjnej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót, dotyczy to szczególnie punktów państwowej osnowy geodezyjnej.
W przypadku uszkodzenia bądź jakiegokolwiek naruszenia w/w punktów, Wykonawca ma
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Inspektora Nadzoru oraz Miejski Ośrodek Geodezyjny
oraz na swój koszt odtworzyć punkt po uzgodnieniu z MOGiK w Olsztynie.
2.2.2 Projektowany ciąg pieszo-rowerowy CPR (parametry geometryczne) i ich połączenia
UWAGA: Na potrzeby niniejszej dokumentacji założono roboczy pikietaż DDR, zgodnie z planem
sytuacyjnym.
Oś projektowanej DDR poprowadzono po nowym śladzie z dowiązaniem do punktów stałych,
wyznaczonych w oparciu o przedmiot zamówienia. Oś główną przyjęto w lewej krawędzi drogi dla
rowerów.
Przyjęto:
układ przestrzenny jak w p. 2.1.1
łuki poziome:
na szlaku20, 25, 30 m zgodnie z planem,
przy skrzyżowaniach i przejściach skosy 1:1, 1:2, i większe, zgodnie z planem,
pochylenie poprzeczne jednostronne p = 2% w kierunku ulicy
zakres normatywny pochylenia podłużnego DDR:
imin = 0.3% (zgodnie z pochyleniem podłużnym jezdni ulicy),
imax = 4.5%,
promienie łuków pionowych
wypukłe min. R
wklęsłe min. R

210m,
500m,

zieleńce zgodnie z planem sytuacyjnym
2.2.3 Chodniki
Chodnik występują na przejazdach przez wyspy segregujące ruch szerokości 4.00m oraz
na dojściu do Łynostrady, szerokość 2.00m. Chodnik został oddzielony od ścieżki separacją z kostki
kamiennej o szerokości 0.5 m.
UWAGA: Wykonawca winien uwzględnić dowiązanie projektowanego zagospodarowania terenu,
w szczególności CPR, chodnika, wysp, wyniesień, do stałych elementów zagospodarowania
terenu, które nie ulegaja przebudowie / rozbudowie / budowie zgodnie z planem sytuacyjnym
(dotyczy powiązania z przejściami dla pieszych, istn. krawężników ulic, chodników, powierzchni
terenu

itp.).

W

przypadku

ponadnormatywnych

rozbieżności

powiązania

elementów
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projektowych (na bazie projektu i pomiaru geodezyjnego z mapy DCP) z faktycznym
zagospodarowaniem / terenem istniejącym (tj. pochylenia podłużne i porzeczne elementów
projektowanych przy dowiązaniu do elementów istniejacych) wykonawca winien powiadomic
projektanta celem dokonania korekt wysokościowych. W przypadku możliwości wykonania
zmiany w zakresie dopuszczalnym (normatywnym) winien sam dokonać korekty wysokościowej i
poinformować o tym projektanta.
2.2.4 Przejazdy dla rowerów
W miejscach istniejących przejść dla pieszych przez ulicę Tobruku, Gałczyńskiego i
Iwaszkiewicza dodatkowo zaprojektowano przejazdy dla rowerów w ilości 5 szt. przy czym dla
skrzyżowania z ul. J. Iwaszkiewicza zostanie przebudowa sygnalizacja świetlna umożliwiająca
bezpieczny przejazd i przejście uczestników ruchu. Szerokość przejazdów wynosi 3.00m, niweleta
dostosowana do istn. jezdni. Konstrukcja zgodna z konstrukcją CPR.
Szcegóły rozwiązań technicznych sygnalizacji świetlenj w zakresie inżynierii ruchu oraz
elektrycznym podano w oddzielnych tomach.
2.2.5 Urządzenia BRD
Z uwagi na prowadzenie CPR oraz ciągów pieszych jako dróg uprzywilejowanych w miejscach
przejazdów przez zjazdy wprowadzono wyniesienia. Dotyczy to zjazdów dla przejazdów w km:
0+870.00,
1+000.00.
Wyniesienia należy wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Wyniesienie należy zlicować
z górą krawężnika zjazdu przy zachowaniu ciągłości niwelety CPR i/lub chodnika.
2.2.6 Urządzenia techniczne drogi
W zakresie wyposażenia przewiduje się zastosowanie urządzeń technicznych wspomagających
ruch rowerowy oraz pieszy:
podpórki dla rowerzystów przy skrzyżowaniach, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz szczegółem
konstrukcyjnym,
drogowskazy dla rowerzystów oraz SIM (System Informacji Miejskiej) – zgodnie z dokumentacją
stałej organizacji ruchu.
Szczegóły opisano w punkcie 3 oraz SST D.10.07.03 Mała architektura.
2.2.7 Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi projektuje się jako odwodnienie powierzchniowe. Powierzchniowe
odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni projektowanej DDR wykonano poprzez nadanie
jezdni wymaganych spadków poprzecznych i spadków podłużnych. Woda zbierana z powierzchni
jezdni i chodnika w zakresie niniejszej przebudowy odprowadzana będzie w szczególności przez
pochylenie poprzeczne (2%) w kierunku pobocza drogowego i dalej do jezdni. Z jezdni przy
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krawężniku prowadzona będzie do istniejących wpustów deszczowych. Ilości wód będą zbliżone do
ilość odpływających z aktualnie istniejących ciągów pieszych / zieleńców.
2.3

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.3.1 Warunki gruntowo – wodne.
Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.
Podział na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020,
przyjmując za kryterium genezę nawierconych gruntów.
W obrębie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziału na warstwy geotechniczne,
również zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz
zróżnicowanie przyjętych charakterystycznych (uogólnionych) wartości stopnia zagęszczenia
istopnia plastyczności. Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia
się następująco:
IA: nasypy niebudowlane, gleba- humus, jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego
posadowienia jakichkolwiek obiektów.
IIA: plejstoceńskie,

wodnolodowcowe

piaski

średnioziarniste,

piaski

średnioziarniste

przewarstwione piaskami gliniastymi, piaskami średnioziarniste z domieszkami kamieni o
charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0.40.
IIIA: plejstoceńskie, lodowcowe piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi o
charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL=0.50.
IIIB: plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi,
piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia
plastyczności IL=0.40.
IIIC: plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności
IL=0.30.
IIID: plejstoceńskie,

lodowcowe

gliny

piaszczyste

o

charakterystycznej

wartości

stopnia

plastyczności IL=0.20.
Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej głębokości wierceń 3.5 m p.p.t.
stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym i napiętym. Obserwacje wody
gruntowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Nr otworu

Rzędna otworu
[m n.p.m.]

Głębokość
zwierciadło
nawiercone
[m]

1

105,30

2,8

2,8

Rzędna
usta bilizowanego
lustra wody
gruntowej
[m n.p.m.]
102,50

8

104,90

1,7

1,7

103,20

9

105,00

2,0

2,0

103,00

11

112,20

2,6

-

109,40

Głębokość
zwierciadło
ustabilizowane
[m]

Tabela 1 – Występowanie wody gruntowej
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Podczas badań terenowych w otworze nr 1 stwierdzono występowanie wody gruntowej w
postaci sączeń śródglinowych. W pozostałych otworach wiertniczych do maksymalnej głębokości
wierceń 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej.
Grunty posiadające niekorzystne parametry geotechniczne to utwory zaliczone do warstw IA
(nasypy niebudowlane, gleba- humus), które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża dla
jakichkolwiek obiektów i należy je wybrać. Grunty posiadające słabsze parametry geotechniczne to
utwory zaliczone do warstwy geotechnicznej IIIA (piaski gliniaste w stanie miękkoplastycznym o
stopniu plastyczności IL=0,50). Pozostałe grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne.
Biorąc pod uwagę rangę projektowanego obiektu oraz budowę geologiczną proponuje się
je zaliczyć do I kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Warunki geologicznoinżynierskie określa się, jako proste.
2.3.2 Konstrukcja nawierzchni DDR oraz ciągu pieszo – rowerowego
W

ramach

inwestycji

nie

przewiduje

się

przebudowy

konstrukcji

jezdni

ulic.

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni CPR oraz przejazdów rowerowych:
podłoże gruntowe
warstwa

ulepszonego

podłoża

z

gruntu

stabilizowanego

spoiwem

hydraulicznym

o C0.4/0.5 ≤ 2.0 MPa gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
warstwa wiążąca: AC11W 50/70, gr. 5 cm
warstwa ścieralna: AC11S 50/70, gr. 4 cm.
Konstrukcję nawierzchni przedstawiono na przekroju normalnym.
W przypadku wykonania nasypu pod konstrukcję CPR i/lub chodnika nasyp należy wykonać z
gruntów niespoistych (piasków średnioziarnistych naturalnych i/lub łamanych) o różnoziarnistości
U > 5. Nasyp zagęścić do uzyskania Is ≥ 0,97 i E2 ≥ 80 MPa. Na nasyp należy układać bezpośrednio
warstwę podbudowy.
Jednocześnie, jeżeli pod nasypem występują grunty sklasyfikowana jako G2/G3, G3 lub G4
należy wzmocnić podłoże nasypu przy użyciu geowłókniny lub poprzez stabilizację podłoża
spoiwem hydraulicznym.
2.3.3 Konstrukcja chodników
Zaprojektowano układ warstw konstrukcyjnych:
podłoże gruntowe
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm
(dla podłoża G2/ G4)
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
kostka betonowa koloru szarego, gr. 8 cm
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Pozostałe konstrukcje zgodnie z oznaczeniem na przekrojach normalnych.
2.4

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą
Na terenie objętym inwestycją, tj. w pasie drogowym ww. ulic występuje infrastruktura

związana z drogą:
kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie dzielącym ulicy,
oświetlenie drogowe zasilane linia kablową
pętle indukcyjne oraz zasilanie sygnalizacji świetlnych,
oraz infrastruktura niezwiązana z drogą:
sieć gazowa,
sieć wodociągowa,
sieć ciepłociągu przechodząca poprzecznie przez jezdnię,
sieć telekomunikacyjna kablowa.
Nie przewiduje się przebudowy sieci uzbrojenia terenu. W ramach budowy ciągów pieszo rowerowych oraz ciągów pieszych uwzględnia się wykonanie regulacji urządzeń poszczególnych
sieci wyprowadzonych do powierzchni terenu, jak zawory sieci gazowej i wodociągowej, zawory
hydrantów, pokrywy studni kanalizacyjnych, zgodnie z ich lokalizacją na mapie i planem
sytuacyjnym samej ścieżki lub chodnika.
Wykonawca winien wszystkie urządzenia wyprowadzić do poziomu projektowanych
powierzchni jezdnych wraz z ich elementami eksploatacyjnymi i ich zabezpieczeniem.

3

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

3.1

Mała architektura
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w projekcie należy wykonać elementy małej architektury

zgodnie z wykazem ponizej:
Elementy wypoczynkowe: ławki i foteliki:
Konstrukcja: ocynkowana stal pokryta piecowym lakierem proszkowym. Obie nogi kotwione
do podłoża na fundamencie betonowym C12/15 o wymiarze 40x40 cm, za pomocą kotew i połączeń
śrubowych, przekryte nawierzchnią chodnikową.
Siedzisko z 3 szczeblin z litego drewna egzotycznego o przekroju prostokątnym dł. 180cm
(skrajne szczebliny zaokrąglone) ułożonych w nieprzerwanym ciągu. Szczebliny w sposób
niewidoczny ale trwały połączone z konstrukcją nośną. Drewno jatoba - olejowane kolor naturalny.
Oparcie ze stalowego rusztu z okrągłymi prętami ok 10 szt. o średnicy 21,3mm o dł. 180cm.
Pręty w sposób niewidoczny ale trwały połączone z konstrukcją nośną. Wszystkie elementy stalowe
malowane na kolor RAL 7016.
Wokół ławki i fotelika należy wykonać nawierzchnię zgodnie z technologią nawierzchni
chodnika, Wymiary zabrukowania podano na poniższych schematach.
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Poniżej przedstawiono ogólna formę oraz wymiary ławek i fotelików.

Rys. 1 Wzór formy oraz wymiary ławki
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Rys. 2 Wzór formy oraz wymiary fotelika

Kosze na odpady:
Kosz o konstrukcji stalowej, zewnętrzna okładzina z giętej blachy stalowej, pojemnik
wewnętrzny z blachy, popielnik zamontowany wewnątrz kosza, montaż na pojedynczej nodze
centralnej w fundamencie betonowym. Wszystkie elementy stalowe malowane na kolor RAL 7016.
Poniżej przedstawiono ogólna formę oraz wymiary kosza na odpady.

Rys. 3 Wzór formy oraz wymiary kosza
12
Biuro Projektów NOW- EKO Sp. z o.o.

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie
Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku
od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13
DP4360W
Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego

ILOŚCI DO WYKONANIA W ETAPIE PIERWSZYM:
ławki:

5 szt.

foteliki:

4 szt.

kosze:

9 szt.

Podpórki dla rowerzystów przed skrzyżowaniami:
na skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego, 2 szt.
na skrzyżowaniu z ul. Iwaszkiewicza, 4 szt.
Kształt i wymiary przedstawiono na rysunku I.5.1 Szczegóły konstrukcyjne. Podpórki należy
wykonać ze stali klasy 11373, SJ235 ocynkowane ogniowo i malowane lakierem proszkowym na kolor
RAL 7016.
Samoobsługowe stacje naprawy rowerów:
Nie dotyczy
Urządzenia pomiarowe (tzw. liczniki):
Nie dotyczy.
UWAGA:
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem Wykonawca zobowiązany będzie na etapie realizacji robót do
zatwierdzenia wzorów małej architektury przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wydziału
Rozwoju Miasta i Budownictwa. Usytuowanie mebli będzie określone komisyjnie z udziałem
Inwestora i Wykonawcy w trakcie realizacji robót.
3.2

Zieleń istniejąca

3.2.1 Opis roślinności istniejącej
Roślinność na obszarze przewidzianym pod inwestycję jest w całości przekształcona przez
działalność człowieka - tereny miejskie. Stanowi ją urządzona zieleń w postaci rzędowych nasadzeń
młodych drzew (posadzone ok 1-3 lata temu) oraz nieurządzona zieleń miejska w dalszej odległości
od drogi i na skarpach. Zieleń ta występuje w postaci grup zadrzewień samosiewów i podrostów lecz
znajduje się praktycznie poza terenem opracowania i nie jest objęta inwentaryzacją dendrologiczną ze
względu na brak kolizji i wpływu na inwestycję. Struktura roślinności jest więc bardzo mało
zróżnicowana.
Lokalnie występują też tereny niezagospodarowane o charakterze łąkowych nieużytków.
Zinwentaryzowany drzewostan nie jest bardzo zróżnicowany gatunkowo, w nasadzeniach dominuje
klon pospolity i w odmianie czerwonolistnej 'Royal Red', klon polny 'Elsrijk', grab pospolity,
pojedyncze klony jesionolistne, pojedyncze starsze topole i wierzby, robinia oraz wierzby płaczące
'Chrysocoma'. Wiek i stan zdrowotny jest dość jednolity, zdecydowanie dominują młode nasadzenia
w stanie dobrym. Tylko pojedyncze egzemplarze się nie przyjęły po posadzeniu i wymagają
wymiany. Pozostałe, starsze drzewa znajdują się w większości w dobrym i średnim stanie
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zdrowotnym, mają niestety też pojedyncze uszkodzenia pni i kory. Część tych starszych drzew
będzie rosła w bezpośrednim sąsiedztwie nowych nawierzchni, ich bryły korzeniowe wymagają więc
wcześniejszego przygotowania i ewentualnego formowania. Należy starać się wprowadzać tylko
minimalne niezbędne zmiany w ukształtowanie terenu i stosować tylko niezbędne korytowanie pod
nawierzchnie sąsiadujące, możliwie bez ingerencji w korzenie.
Żadne ze wskazanych drzew nie jest objęte ochroną gatunkową ani w formie pomnika
przyrody. Na wskazanym drzewostanie nie stwierdzono też występowania gatunków chronionych
mchów ani porostów, np. pachnicy dębowej.
Wiek drzew od około 10 do około 70 lat, stan zdrowotny ogólnie dobry.
3.2.2 Inwentaryzacja i projekt gospodarki drzewostanem
Obszarem inwentaryzacji dendrologicznej objęto głównie obszar inwestycji oraz roślinność
bezpośrednio związaną z realizacją tej inwestycji ze względu na zasięg jej korzeni lub koron wzdłuż
obydwu krawędzi ścieżki i chodnika. Drzewa w żaden sposób nie kolidujące z projektowanym
przedsięwzięciem mogły zostać pominięte. Ze względu na to iż rozważano kilka wariantów
rozwiązań, inwentaryzacja objęła też część działek nie będących obecnie terenem inwestycji, dlatego
projekt gospodarki drzewostanem może zawierać wskazania dla jednostek zarządzających
poszczególnymi nieruchomościami związanymi pośrednio – sąsiadujących z inwestycją.
Dokumentację wykonano na podstawie wizji terenowej wykonanej w kwietniu / maju 2016 z
późniejszymi aktualizacjami.
Żadne ze wskazanych drzew nie jest objęte ochroną gatunkową ani w formie pomnika
przyrody. Na wskazanym drzewostanie nie stwierdzono też występowania gatunków chronionych
mchów ani porostów, np. pachnicy dębowej.
Szczegółową inwentaryzację zieleni i opis roślinności istniejącej zawiera tabela nr 3 poniżej.
Przyjęte oznaczenia:
Jeśli w uwagach nie zapisano inaczej, drzewo posiada pokrój prawidłowy dla danego gatunku (drzewo ma formę pienną
z koroną osadzoną na wys. 2-5m) i jest w dobrym stanie zdrowotnym: nie wykazuje żadnych objawów chorób, w koronie
nie występuje posusz >10%.
Tabela zawiera następujące informacje:
(nr) numer pozycji inwentaryzacyjnej zgodny z numerem przyjętym na rysunku
nazwę łacińską oraz nazwę polską gatunku,
obwód pnia w [cm] mierzony na wys. 1,3m (w przypadku form wielopniowych obwód każdego pnia mierzony jest
oddzielnie; w przypadku drzew, których korona jest wykształcona na wys. poniżej 1,3m, obwód pnia mierzony tuż pod
koroną; w przypadku krzewów – powierzchnia pokrycia terenu w m2),
wysokość drzewa w [m],
średnica korony w [m],
uwagi i opis stanu zdrowotno – technicznego: procentowy udział posuszu w koronie,

pochylenie pnia, deformacja

korony, ubytki powierzchniowe i wgłębne pnia oraz konarów wraz z podaniem ich przybliżonych wymiarów oraz
wysokości, na jakiej występują, uwagi dotyczące konstrukcji drzewa (np. rozwidlenie widłowe pni), obecność
połamanych konarów (ilość sztuk oraz wysokość na jakiej występują) oraz gałęzi, inne objawy chorób i patogenów, np.
zrakowacenia na pniu, huba, jemioła, objawy żerowania szkodników na liściach lub igłach), wartość przyrodnicza,
stan zdrowotny drzewa,
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przeznaczenie – wg projektu gospodarki szatą roślinną.
Wyjaśnienia niektórych określeń stosowanych w uwagach w tabeli:
„23+34+45” w rubryce obwód pnia oznacza drzewo, które na wys. 1,3m ma kilka pni o obwodach 23, 34 i 45cm
„korona osadzona wysoko/ korona wysoko” oznacza koronę osadzoną na pniu powyżej 2/3 wysokości całego drzewa.
„korona asymetryczna (jednostronna) od południa/północy/wschodu/zachodu” dotyczy zwłaszcza drzew rosnących
w grupach i oznacza, że korona nie jest symetryczna, ale silniej rozwinięta od wymienionej strony świata w stosunku do
pnia – powyżej 70% objętości korony znajduje się po tej stronie.
„pień esowaty” oznacza pień lekko wyginający się w kształcie spłaszczonej, wielokrotnej litery s, lecz jeśli nie zaznaczono
inaczej oś ciężkości pnia jest ustawiona pionowo
„posusz 5%/20%/40% itp.” – oznacza jaki objętościowy procent korony stanowią suche gałęzie i konary
„pochylony 10/50/60° itp.” – oznacza drzewo lub pień odchylony od pionu o określoną ilość stopni
„skala i kryteria waloryzacji roślinności” – patrz tabela nr 2 poniżej
bdb

Stan bardzo dobry – zdrowe, rośliny dobrze wykształconym pokroju i o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych,
brak ubytków, uszkodzeń i objawów chorobowych.

db

Stan dobry – prawidłowo wykształcone rośliny, brak widocznych objawów chorobowych, drobne ubytki, rośliny o istotnych
wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.

db/śr

Stan dobry/średni – rośliny zdeformowane lub mające niewłaściwe warunki rozwoju, z niewielkimi objawami chorobowymi lub
ubytkami, o niewielkich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.

śr

Stan średni – rośliny zdeformowane, chore, słabe, bądź zagrażające gatunkom znacznie cenniejszym, ludziom lub obiektom,
rosnące w złych warunkach wegetacji, zniszczone, szpecące.

śr/zły

Stan zły – roślina silnie zdeformowane lub zaatakowane przez choroby bądź szkodniki, rosnące w złych warunkach wegetacji, nie
rokujące poprawy.

zły

Stan zły – rośliny silnie zdeformowane lub mocno zaatakowane przez choroby bądź szkodniki, rosnące w złych warunkach
wegetacji, zagrażające innym roślinom lub obiektom, zamierające, nie rokujące poprawy.

Tabela 2 – Skala i kryteria waloryzacji roślinności

Grupy inwentaryzowanych drzew, krzewów i samosiewów oraz drzewa pojedyncze i krzewy
oznaczono na mapie i opisano w tabeli. W opracowaniu nie ujęto pojedynczych drzew oraz

1

4

przyczyna
usunięcia

bardzo
dobry

zabiegi

choroby

szkodniki

ubytki

deformacja

pochylenie %

posusz %

wysokość [m]

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

obwód [cm]
18

przeznaczenie

1

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

adaptacja

Klon pospolity
'Royal Red'

Uwagi

Acer platanoides
'Royal Red'

Nazwa
polska

Stan zdrowotny

1

Nazwa
łacińska

Ilość szt. pni

Nr. pomiaru (nr
na planie)

niewielkich grup samosiewów w wieku do 10 lat.
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1

1

zły stan
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ny

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie,
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osadzona na
2,5m

choroby

średni
/ zły

szkodniki

4

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m, rośnie
na działce
sąsiedniej

ubytki

zły stan
zdrowot
ny

4

deformacja

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

1

pochylenie %

4

średni
/ zły

posusz %

bardzo
dobry

możliwa
kolizja
pojedync
zych
krzewó
wz
inwestyc
ją,
określeni
e po
wytycze
niu prac
w terenie

wysokość [m]

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

obwód [cm]
15

1

przyczyna
usunięcia

Klon pospolity
'Royal Red'

16

zabiegi

5

Acer platanoides
'Royal Red'

1

ewentualne uzupełnienie nasadzeń

Klon pospolity
'Royal Red'

1

0,5

zwarte
krzewy
sadzone
gatunkowym
i grupami,
80% róża,
krzewy
rosną w
zróżnicowan
ym odstępie
od krawędzi
nawierzchni

ewentualne uzupełnienie

Acer platanoides
'Royal Red'

17

przeznaczenie

4

1

adaptacja

Klon pospolity
'Royal Red'

ok.
80m2

0

bardzo
dobry

usunięcie

3

Acer platanoides
'Royal Red'

1

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

adaptacja

Wierzba
czerwona '
Nana', Róża
pomarszczona,
Berberys
thunberga

18

adaptacja możliwie dużej powierzchni grupy,
przesadzenie ok. 190m2 krzewów w miejsca
wskazane przez Inwestora, dokładny zasięg
przesadzeń określić po wytyczeniu prac w terenie

2a

Salix purpuea
'Nana', Rosa
rugosa, Berberis
thunbergii.

1

bardzo
dobry

kolizja
części
grupy z
zagospo
darowan
iem,
określeni
e po
wytycze
niu prac
w terenie

adaptacja grupy, ewentualne przesadzenie
pojedynczych sztuk krzewów w miejsca
wskazane przez Inwestora, jeśli po
wytyczeniu prac w terenie potwierdzona
zostanie kolizja z krzewami

Klon pospolity
'Royal Red'

ok.
520m2

0

zwarta grupa
różnogatunk
owych,
młodych
krzewów,
krzewy
rosną w
zróżnicowan
ym odstępie
od krawędzi
nawierzchni

wskazane
usunięcie dla
zarządzających
nieruchomością

Acer platanoides
'Royal Red'

Wierzba
czerwona '
Nana',
Pęcherznica
kalinolistna,
Róża

Uwagi

2

Salix purpuea
'Nana',
Pchyspcarpus
opulifolius
'Diabolo', Rosa sp.

Nazwa
polska

Stan zdrowotny

1a

Nazwa
łacińska

Ilość szt. pni

Nr. pomiaru (nr
na planie)
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12

13

14

15

Acer platanoides

Acer platanoides

Acer platanoides

Acer platanoides

Klon pospolity

Klon pospolity

Klon pospolity

Klon pospolity

Klon pospolity

1

1

1

1

1

16

18

17

17

16

1

1

1

1

1

1

bardzo
dobry

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

bardzo
dobry

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

4

4

przyczyna
usunięcia

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

zabiegi

4

bardzo
dobry

przeznaczenie

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

choroby

4

bardzo
dobry

szkodniki

bardzo
dobry

ubytki

4

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

deformacja

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

pochylenie %

4

bardzo
dobry

posusz %

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

wysokość [m]

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

obwód [cm]
17

1

4

bardzo
dobry

adaptacja

1

17

1

dobry

adaptacja

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

4

adaptacja

11

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

adaptacja

10

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

adaptacja

9

Acer platanoides

Klon pospolity

1

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

adaptacja

8

Acer platanoides

Klon pospolity
'Royal Red'

Uwagi

7

Acer platanoides
'Royal Red'

Nazwa
polska

Stan zdrowotny

6

Nazwa
łacińska

Ilość szt. pni

Nr. pomiaru (nr
na planie)
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przyczyna
usunięcia

zabiegi

przeznaczenie
adaptacja

Klon pospolity

1

19

1

4

średni

19

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

20

Acer platanoides

Klon pospolity

1

18

1

4

zły

młode
nasadzenie,
obumarł

usunięcie

adaptacja

Acer platanoides

21

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

22

Acer platanoides

Klon pospolity

1

17

1

4

100

zły

młode
nasadzenie,
obumarł

zły stan
zdrowot
ny

23

Acer platanoides

Klon pospolity

1

18

1

4

80

zły

młode
nasadzenie,
obumarł

zły stan
zdrowot
ny

24

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

4

90

zły

młode
nasadzenie,
obumarł

zły stan
zdrowot
ny

25

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

100

adaptacja

18

młode
nasadzenie,
uszkodzony,
pęknięty
pień,
zabliźnia się,
monitoring

adaptacja

choroby

szkodniki

ubytki

deformacja

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

pochylenie %

4

bardzo
dobry

posusz %

bardzo
dobry

usunięcie

1

4

wysokość [m]

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

obwód [cm]
16

1

usunięcie

1

16

usunięcie

Klon pospolity

1

młode
nasadzenie,
korona
osadzona na
2,5m

adaptacja

Acer platanoides

Klon pospolity

Uwagi

17

Acer platanoides

Nazwa
polska

Stan zdrowotny

16

Nazwa
łacińska

Ilość szt. pni

Nr. pomiaru (nr
na planie)
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Uwagi

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

27

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

28

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

4

80

zły

młode
nasadzenie

usunięcie

zły stan
zdrowot
ny

29

Acer platanoides

Klon pospolity

1

17

1

4

80

zły

młode
nasadzenie

usunięcie

zły stan
zdrowot
ny

30

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młodze
nasadzenie

1

14

1

4

średni
/ dobry

32

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

33

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

34

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

4

dobry

35

Acer platanoides

Klon pospolity

1

13

1

4

dobry

młode
nasadzenie

zabiegi

adaptacja

Klon pospolity

adaptacja

adaptacja

Acer platanoides

adaptacja

adaptacja

adaptacja

31

młode
nasadzenie,
ułamany
przewodnik,
ale korona w
trakcie
odbudowy

korona
jednostronna
, młode
nasadzenie

przyczyna
usunięcia

Stan zdrowotny

17

przeznaczenie

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon pospolity

szkodniki

obwód [cm]

Acer platanoides

ubytki

Ilość szt. pni

26

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)

Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego
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4

dobry

młode
nasadzenie

37

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

38

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

39

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

40

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

41

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

42

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

43

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

44

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

45

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

przyczyna
usunięcia

Uwagi

1

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

zabiegi

Stan zdrowotny

15

przeznaczenie

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon pospolity

szkodniki

obwód [cm]

Acer platanoides

ubytki

Ilość szt. pni

36

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)
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Uwagi

przeznaczenie

zabiegi

1

4

średni

młode
nasadzenie,
wybujały
przewodnik

adaptacja

moni
torin
g

47

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

48

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

49

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

50

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

51

Acer platanoides

Klon pospolity

1

16

1

4

dobry

młode
nasadzenie

52

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

53

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

54

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

55

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

średni

młode
nasadzenie

adaptacja

przyczyna
usunięcia

Stan zdrowotny

15

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon pospolity

szkodniki

obwód [cm]

Acer platanoides

ubytki

Ilość szt. pni

46

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)
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4

średni

młode
nasadzenie,
ułamany
przewodnik

57

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

dobry

młode
nasadzenie

58

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

59

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

60

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

61

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

62

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

63

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

64

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

65

Acer platanoides

Klon pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

przyczyna
usunięcia

Uwagi

1

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

zabiegi

Stan zdrowotny

15

przeznaczenie

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon pospolity

szkodniki

obwód [cm]

Acer platanoides

ubytki

Ilość szt. pni

56

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)
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4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

66

Salix sepulcralis
'Chrysocoma'

Wierzba
płacząca

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

67

Salix sepulcralis
'Chrysocoma'

Wierzba
płacząca

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

68

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

69

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

70

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

15

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

71

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

72

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

73

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

74

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

16

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

przyczyna
usunięcia

Uwagi

1

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

zabiegi

Stan zdrowotny

15

przeznaczenie

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon pospolity

szkodniki

obwód [cm]

Acer platanoides

ubytki

Ilość szt. pni

65a

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)
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3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

76

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

77

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

78

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

13

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

79

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

13

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

80

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

81

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

82

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

83

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

przyczyna
usunięcia

Uwagi

1

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

zabiegi

Stan zdrowotny

13

przeznaczenie

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon polny

szkodniki

obwód [cm]

Acer
campestre 'Elsrijk'

ubytki

Ilość szt. pni

75

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)
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zabiegi
niewielkie cięcia formujące
koronę, usunięcie odrostów

przyczyna
usunięcia

przeznaczenie

choroby

szkodniki

ubytki

dobry

pień lekko
esowato
wygity u
podstawy

Populus sp.

Topola

3

88+43+42

5

10

86

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

87

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

88

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

89

Salix sp.

Wierzba

1

27

4

5

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

90

Salix sp.

Wierzba

1

40

5

7

bardzo
dobry

91

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

92

Acer platanoides

Klon pospolity

1

14

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

85

adaptacja

10

średni

adaptacja

30

deformacja

pochylenie %

posusz %

8

adaptacja

5

wysokość [m]

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

obwód [cm]
76

adaptacja

1

korona do
wysokości
2,5m,
wymaga
przycięcia,
odrosty
pniowe

adaptacja

Topola

Uwagi

Populus sp.

Nazwa
polska

Stan zdrowotny

84

Nazwa
łacińska

Ilość szt. pni

Nr. pomiaru (nr
na planie)

Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego
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Uwagi

przeznaczenie

zabiegi

1

3

średni

młode
nasadzenie

adaptacja

moni
torin
g

94

Acer platanoides

Klon pospolity

1

13

1

3

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

95

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

96

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

17

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

97

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

17

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

98

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

99

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

100

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

18

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

101

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

102

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

przyczyna
usunięcia

Stan zdrowotny

13

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon pospolity

szkodniki

obwód [cm]

Acer platanoides

ubytki

Ilość szt. pni

93

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)

Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego
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5

dobry

pokrój
krzewiasty,
odrosty z
jednej karpy

104

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

17

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

105

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

106

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

107

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

18

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

108

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

109

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

110

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

16

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

111

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

112

Carpinus betulus

Grab pospolity

1

15

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

przyczyna
usunięcia

Uwagi

4

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

adaptacja

zabiegi

Stan zdrowotny

18-20

przeznaczenie

wysokość [m]

20

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon
jesionolistny

szkodniki

obwód [cm]

Acer negundo

ubytki

Ilość szt. pni

103

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)

Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego

27
Biuro Projektów NOW- EKO Sp. z o.o.

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie
Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku
od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13
DP4360W

przyczyna
usunięcia

Topola

1

165

8

15

dobry

115

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

przesadzenie minimum ok. 1,5m
od krawędzi chodnika, na skarpę

zabiegi

Populus sp.

kolizja z
zagospo
darowan
iem

116

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

przesadzenie minimum ok. 1,5m
od krawędzi chodnika, na skarpę

adaptacja
usunięcie

114

rośnie u
podstawy
skarpy,
korzenie
wyniesione
ok. 20cm,
odrosty
pniowe; po
drugim
drzewie
pozostała
karpa do
frezowania

kolizja z
zagospo
darowan
iem

117

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

przesadzenie minimum ok. 1,5m
od krawędzi chodnika, na
skarpę

przeznaczenie

młode
nasadzenie

przesadzenie

bardzo
dobry

przesadzenie

4

przesadzenie

1

Uwagi

16

Stan zdrowotny

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Grab pospolity

szkodniki

obwód [cm]

Carpinus betulus

ubytki

Ilość szt. pni

113

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)

Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego

kolizja z
zagospo
darowan
iem

kolizja z
zagospo
darowan
iem

28
Biuro Projektów NOW- EKO Sp. z o.o.

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie
Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku
od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13
DP4360W

przeznaczenie

zabiegi

przyczyna
usunięcia

przesadzenie

przesadzenie minimum ok. 1,5m
od krawędzi chodnika, na skarpę

przesadzenie

przesadzenie minimum ok. 1,5m
od krawędzi chodnika, na
skarpę

4

młode
nasadzenie

przesadzenie

przesadzenie minimum ok. 1,5m od
krawędzi chodnika, na skarpę

kolizja z
zagospo
darowan
iem

14

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

1

13

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

1

13

1

4

bardzo
dobry

młode
nasadzenie

adaptacja

Klon pospolity
'Royal Red'

1

14

1

120

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

14

121

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

1

122

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

123

Acer
campestre 'Elsrijk'

Klon polny

obwód [cm]

Acer platanoides
'Royal Red'

Ilość szt. pni

119

adaptacja

Uwagi

1

bardzo
dobry

1

choroby

kolizja z
zagospo
darowan
iem

15

szkodniki

młode
nasadzenie

1

ubytki

bardzo
dobry

Klon pospolity
'Royal Red'

deformacja

4

118

Acer platanoides
'Royal Red'

pochylenie %

kolizja z
zagospo
darowan
iem

Nazwa
polska

posusz %

młode
nasadzenie

Nazwa
łacińska

wysokość [m]
4

bardzo
dobry

Nr. pomiaru (nr
na planie)

Stan zdrowotny

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego
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Topola

1

72

5

10

126

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

16

1

4

127

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

16

1

4

dobry

młody
egzemplarz

128

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

16

1

4

bardzo
dobry

młody
egzemplarz

129

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

16

2

5

bardzo
dobry

młody
egzemplarz

130

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

średni

młody
egzemplarz,
zamierający
przewodnik

1

16

1

4

20

adaptacja
adaptacja

10

adaptacja

Populus sp.

przyczyna
usunięcia

zabiegi
niewielkie cięcia formujące koronę, usunięcie
odrostów, zabezpieczenie korzeni, monitoring

młody
egzemplarz

niewielkie cięcia formujące koronę, usunięcie
odrostów, zabezpieczenie korzeni, monitoring

dobry

125

monitoring

dobry

zabliźnione
uszkodzenia
pnia u
podstawy

przeznaczenie

bardzo
dobry

adaptacja

choroby

szkodniki

ubytki

deformacja

pochylenie %

posusz %

10

adaptacja

10

wysokość [m]

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

obwód [cm]
104+67

adaptacja

2

rozwidlona
od nasady,
rozłożysta,
korona dość
nisko
osadzona,
przewijająca
do ziemi

adaptacja

Robinia
akacjowa

Uwagi

Robinia
pseudoaccacia

Nazwa
polska

Stan zdrowotny

124

Nazwa
łacińska

Ilość szt. pni

Nr. pomiaru (nr
na planie)

Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego
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Uwagi

2

5

bardzo
dobry

młody
egzemplarz

132

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

16

1

4

bardzo
dobry

młody
egzemplarz

133

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

16

2

5

bardzo
dobry

młody
egzemplarz

adaptacja
usunięcie

134

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

16

1

4

80

zły

młody
egzemplarz,
obumarł,
tylko odrosty
pniowe

135

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

1

16

1

4

30

średni
/ zły

młody
egzemplarz,
zamierający
przewodnik

adaptacja

136

Acer platanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

zły

młody
egzemplarz,
obumarł,
tylko odrosty
pniowe

usunięcie

zły stan
zdrowot
ny

zły

młody
egzemplarz,
obumarł,
tylko odrosty
pniowe

usunięcie

zły stan
zdrowot
ny

średni

ubytek
powierzchni
owy kory,
drzewo
pochylone na
stronę
ścieżki, nie
rokuje

usunięcie

adaptacja

adaptacja

zabiegi

przyczyna
usunięcia

Stan zdrowotny

16

przeznaczenie

wysokość [m]

1

choroby

średnica korony [m]
lub [m2] krzewów

Klon pospolity
'Royal Red'

szkodniki

obwód [cm]

Acer platanoides
'Royal Red'

ubytki

Ilość szt. pni

131

deformacja

Nazwa
polska

pochylenie %

Nazwa
łacińska

posusz %

Nr. pomiaru (nr
na planie)

Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego

kolizja z
zagospo
darowan
iem

137

138

Acer platanoides
'Royal Red'

Acer
pseudoplatanus

Klon pospolity
'Royal Red'

Klon jawor

1

1

1

16

16

39

1

1

3

4

4

4

80

80

20

20

zły stan
zdrowot
ny

moni
torin
g

Tabela 3– Szczegółowa inwentaryzacja i projekt gospodarki drzewostanem w pasie realizowanego CPR
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3.2.3 Projekt gospodarki drzewostanem
Jako że inwestycja jest prowadzona poszerzanym, starym śladem chodnika i częściowo nowym,
przewiduje się nieliczne kolizje istniejącej roślinności z projektowaną infrastrukturą. Roślinność tą z
uwagi na realizację inwestycji w przedstawionym zakresie, należy usunąć lub przesadzić.
Projekt gospodarki drzewostanem sporządzono wraz ze szczegółową inwentaryzacją
dendrologiczną dla drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji porównując z Planem
Zagospodarowania Terenu.
Projekt jest częścią łączną z inwentaryzacją i zawiera się w tabeli inwentaryzacyjnej w
rubrykach „przeznaczenie” oraz „przyczyna usunięcia” wraz z odpowiednim oznaczeniem na mapie.
Zakłada on podział drzew i krzewów na:
drzewa i krzewy do zachowania,
drzewa i krzewy do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny,
drzewa i krzewy do usunięcia ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem.
drzewa i krzewy do przesadzenia ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem dotyczy tylko egzemplarzy młodych w dobrym stanie zdrowotnym i estetycznym.
W opracowaniu nie ujęto pojedynczych samosiewów drzew oraz niewielkich grup samosiewów.
3.2.4 Opis głównych założeń projektu gospodarki drzewostanem
Aby zminimalizować wpływ planowanej inwestycji na krajobraz zostanie ograniczona do
minimum wycinka drzew i krzewów, nowe ścieżki i chodniki starano się prowadzić w sposób
ograniczający wycinkę do minimum. Drzewa konieczne do wycinki wyznaczone zostały po
wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej - proponuje się tylko konieczną wycinkę
drzew aby planowana ścieżka i chodnik spełniały cel przedsięwzięcia i podstawowe parametry
bezpieczeństwa. Jak największą liczbę drzew starano się zachować. Na placu budowy podjęte
zostaną działania mające na celu maksymalną możliwą ochronę drzew adaptowanych. Działania te
i rozwiązanie są wskazane w STWiORB.
W wyniku przeprowadzonych badań entomologicznych nie potwierdzono występowania
pachnicy dębowej (Osmoderma eremita s.l.)
Część drzew została przewidziana do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny,
nieprawidłowy rozwój i brak możliwości poprawy ich stanu.
Część drzew przewidziano do usunięcia ze względu na kolizję z zagospodarowaniem.
Założenie to przyjęto tylko i wyłącznie dla drzew nie nadających się do przesadzenia ze względu na
swój zaawansowany wiek, cechy pokrojowe lub kiepski stan zdrowotny i efekt niewspółmierny do
ponoszonych kosztów i ryzyka niepowodzenia.
Część drzew została przewidziana do przesadzenia - dotyczy wyłącznie osobników młodych
lub wyjątkowo zdrowych a kolidujących z zagospodarowaniem terenu i sieciami. Tylko dla
gatunków i drzew gdzie jest wysoka szansa powodzenia zabiegu (np. niezbyt rozległa bryła
korzeniowa), a kolidujących z zagospodarowaniem terenu.
Drzewa stanowią ważny element krajobrazowy i przyrodniczy w mieście, lecz w związku ze
swoimi warunkami wzrostu (ograniczona przestrzeń, susza, zła gleba, cięcia, rany i otarcia itp.) są w
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bardzo zróżnicowanym stanie zdrowotnym i estetycznym. Kilka młodych egzemplarzy się nie
przyjęło.
UWAGA:
Drzewa adaptowane które znajdą się bezpośrednio w strefie przy poboczu drogi należy w
miarę możliwości ominąć podczas prac ciężkim sprzętem zagęszczającym grunt w ich strefie
korzeniowej. Wskazane jest zamontowanie ekranów korzeniowych wzdłuż linii krawężnika
drogowego i dokładne przycięcie i zabezpieczenie korzeni za ekranem. W strefie pnia i korzeni
adaptowanych (do min 2-3m na boki wzdłuż drogi) nie zmieniać podbudowy pobocza ani
zagęszczać jego stanu, gdyż grozi to uszkodzeniem korzeni statycznych drzewa i utratą jego
statyki!
3.2.5 Zestawienie ilościowe roślinności znajdującej się bezpośrednio na terenie inwestycji objętej
projektem gospodarki drzewostanem
DO USUNIĘCIA:
Drzewa do usunięcia lub przesadzenia (19 pozycji):
przeznaczone do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny (11 pozycji): 3, 4 (poza terenem
opracowania), 20, 22, 23, 24, 28, 29, 134, 136, 137.
przeznaczone do usunięcia ze względu na kolizję z zagospodarowaniem (2 pozycje): 114, 138
przeznaczone do przesadzenia ze względu na kolizję z zagospodarowaniem (6 pozycji):
koniecznie: 115, 116, 117, 118, 119, 120
Krzewy do usunięcia lub przesadzenia (2pozycje):
przeznaczone do przesadzenia ze względu na kolizję z zagospodarowaniem (2 pozycje):
200m2 – część 1a i 2a
DO ZACHOWANIA:
Drzewa i krzewy do zachowania (122 pozycje):
1, 1a, 2, 2a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65a, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135
Drzewa do zachowania częściowo wymagają stałego monitoringu stanu lub zabiegów
pielęgnacyjnych wskazanych w tabeli szczegółowej.
Chociaż na danym etapie inwestycji jedyne część z dwóch grup krzewów powinna być
przesadzona przez kolizję z nowym zagospodarowaniem, jedno dojrzałe drzewo kolidujące z
inwestycją powinno być usunięte, 6 młodych powinno być przesadzonych, a 11 powinno być
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usuniętych nawet bez rzeczonej inwestycji (drzewka się nie przyjęły i zamarły, w projekcie
wskazano możliwe miejsca nasadzeń zastępczych w ramach całej inwestycji „Budowa ścieżek
rowerowych w Olsztynie”. Straty w zieleni wynikające z kolizji z nowym zagospodarowaniem
powinny być uzupełnione poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie możliwie jak
największej i najlepszej jakościowo dla danych przestrzeni miejskich. Za młode drzewka, które
się nie przyjęły proponuje się wymianę na nowe egzemplarze tego samego gatunku co usuwane i
posadzenie ich w tym samym miejscu).
Dokładną lokalizację nasadzeń Wykonawca winien ostatecznie uzgodnić z Inwestorem i
Ogrodnikiem Miejskim w trakcie realizacji robót. Ilości oraz materiał do nasadzeń zgodny z
planem sytuacyjnym.
3.2.6 Opis koniecznych zabezpieczeń zieleni na placu budowy
Wszystkie prace zabezpieczające drzewa powinny być wykonywane pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Zieleni.
W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych pni drzew (obdarcia, odbicia, opalenia kory) a
także mechanicznych uszkodzeń korony i korzeni należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia, aby
nie dopuścić do ujemnych skutków poniesionych w wyniku prac rozbiórkowych bądź
wykonawczych.
Wszystkie drzewa i krzewy, przeznaczone do adaptacji, rosnące w odległości do 5m od rejonu
prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1
tonę powinny być zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem
i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.
Pnie drzew, na czas budowy, należy obłożyć deskami łączonymi ze sobą za pomocą sznura
bądź drutu - w żadnym wypadku nie wolno wbijać w pień elementów mocujących (np. gwoździ czy
wkrętów). Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego
przylegać, wysokość oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być oparta o ziemię,
oszalowanie należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy na pniu (w
odległości 40-60cm od siebie). W miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia powstałą
przestrzeń między pniem i deskami należy wypełnić torfem lub jutą.
W obrębie koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie się pojazdów, nie wolno
parkować, składować materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł oraz płynnych
chemikaliów. Inne materiały wolno składować jedynie na paletach – czas składowania ograniczyć do
minimum.
Korony drzew i krzewy osłonić za pomocą siatki ogrodzeniowej plastykowej lub metalowej do
wysokości 4m. Zasięg korony można częściowo ograniczyć na czas budowy poprzez odgięcie
cieńszych gałęzi ku górze i ciaśniejsze związanie siatki. Grubsze gałęzie kolidujące z pracami można
również odgiąć ku górze i podwiązać szeroką taśmą ogrodniczą do wyższych konarów lub pnia. Pod
żadnym pozorem nie wolno ciąć zdrowych gałęzi!
Powierzchnię wokół drzew należy pokryć 20cm warstwą żwiru, w strefie narażonej na większe
obciążenia (ruch pojazdów mechanicznych) warstwę żwiru należy przykryć prefabrykowanymi
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płytami betonowymi. Tam gdzie jest to możliwe należy odgrodzić obszar terenu znajdujący się pod
obrysem korony.

Rys. 4 Zabezpieczenie drzewa na czas budowy

Wszystkie prace w obrębie koron drzew muszą być wykonywane ręcznie. Prace ziemne
w obrębie koron drzew najlepiej wykonywać jesienią w okresie od października do listopada, należy
unikać prowadzenia tego typu prac wiosną i latem.
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych podczas zdejmowania płyt chodnikowych, kostki lub
innych nawierzchni, należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić korzeni znajdujących się wzdłuż
szczelin między płytami – prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie. Stara piaszczysta lub
żwirowa podsypka pod usuniętym chodnikiem powinna pozostać nienaruszona, ponieważ jest
siedliskiem korzeni żywicielskich. Po zdjęciu płyt czy usunięciu warstwy betonu, cała powierzchnia
powinna być niezwłocznie przykryta wilgotną jutą w celu zapobieżenia przed wyschnięciem korzeni.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie.
Roboty prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych.
Przy wykonywaniu prac związanych z korytowaniem w sąsiedztwie drzew, ich korzenie
nie powinny pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być
prowadzone etapowo – odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie, aby możliwe było ich
wykopanie, ułożenie instalacji i zasypanie w ciągu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca
jest zobowiązany wykonać tymczasowy lub stały ekran korzeniowy.
Korzenie drzew nie powinny być również wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. Należy
je ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia musi być równa i
możliwie najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym narzędziem ogrodniczym. Niewolno
używać do tego celu łopat i narzędzi budowlanych.
Konieczność usuwania kolidujących korzeni o średnicy >10 cm należy uzgodnić z Inwestorem.
Bezwzględnie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujących statykę drzewa.
UWAGA:
Drzewa adaptowane które znajdą się bezpośrednio w strefie nawierzchni należy w miarę
możliwości ominąć podczas prac ciężkim sprzętem zagęszczającym grunt w ich strefie
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korzeniowej. Wskazane jest zamontowanie ekranów korzeniowych wzdłuż linii krawężnika lub
sieci instalacji podziemnych i dokładne przycięcie i zabezpieczenie korzeni za ekranem. W strefie
pnia i korzeni adaptowanych (do min 2-3m na boki wzdłuż drogi) w miarę możliwości nie
zmieniać podbudowy pobocza ani zagęszczać jego stanu, gdyż grozi to uszkodzeniem korzeni
statycznych drzewa i utratą jego statyki!
W przypadku bliskiego sąsiedztwa (do 3m) fundamentu, sieci uzbrojenia podziemnego
lub nawierzchni strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem korzeniowym. W
tym celu stosuje się barierę wykonaną z folii zabezpieczającej o grubości 0,5 - 0,7mm.
Ekrany układać po zewnętrznej stronie obrzeży projektowanych nawierzchni i sieci, układany
tak by jego krawędź nie była widoczna na powierzchni.
Specjalistyczny ekran żebrowany w głębokości 600mm zabezpiecza nawierzchnie przed
uszkodzeniami

spowodowanymi

działalnością

korzeni

drzew

i

krzewów.

Żebra

ekranu

ukierunkowują korzenie ku dołowi. Ekran należy instalować razem z fundamentem obrzeża
nawierzchni, bezpośrednio przy nim. Ekran ma szer. 600mm, gr. 1mm, gr. żebra 20mm, długość rolki
10m.
Ekrany łączone za pomocą żeber (na zakładkę min 10cm) oraz przy użyciu systemowej taśmy
do łączenia ekranów z obydwu stron zakładki, taśma w jednym kawałku prowadzona przez całą
wysokość łączenia.

Rys. 5 Zabezpieczanie korzeni drzew za pomocą trwałego ekranu z folii zabezpieczającej.

Zastosować należy przykładowe żebrowane ekrany przeciwkorzenne nadające się do otaczania
grup drzew i krzewów ReRoot 30 lub ReRoot 600/1000 lub inne o niegorszych parametrach
technicznych i zastosowaniu.

Rys. 6 Budowa ekranu korzeniowego
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ReRoot

300

–

wystarczający

dla

ochrony

ścieżek

rowerowych

oraz

chodników.

ReRoot 600/1000 – dla ochrony powierzchni jezdnych, płytko biegnących korytarzy
serwisowych oraz mediów.
Kod produktu:
RER300 – rolka 0,30m x 30,00m
RER600 – rolka 0,60m x 30,00m
RER1000 – rolka 1.00m x 30,00m
grubość warstwy kruszywa taka jak wysokość ekranu 30 / 60 / 100cm

nawierzchnia

ekran

chodnik

Rys. 7 Lokalizacja ekranu - widok z boku i góry
ekran

chodnik z sieciami

Rys. 8 Sposób zabezpieczania ekranem trwałym w przypadku
sąsiedztwa z sieciami (widok od strony zieleni)

W przypadku zabezpieczania korzeni drzew sąsiadujących z tymczasowym wykopem stosuje
się tymczasowe ekrany z desek.

Rys. 9 Zabezpieczanie korzeni drzew sąsiadujących z tymczasowym wykopem za pomocą ekranu z desek
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Uwaga: Deski i folię w ekranach montować tak aby były nie widoczne na powierzchni. Ekrany
tymczasowe koniecznie zdemontować po zakończeniu prac.
Jeżeli wykop budowlany został już wykonany, należy jak najszybciej ustawić ochronne ekrany
z desek w odległości 30cm od ściany wykopu i wypełnić przestrzeń pomiędzy deskowaniem a ścianą
wykopu.
Przestrzeń pomiędzy ekranem a ścianą z przyciętymi korzeniami należy wypełnić
gruboziarnistym podłożem do wysokości 40cm poniżej powierzchni terenu (ił 25%, piasek max 70%,
materia organiczna max 5%). Górną warstwę należy wypełnić ziemią urodzajną zmieszaną z 1/3
kompostu.
Na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szerokości
ok. 40-50cm i głębokości równej planowanemu wykopowi. Wszystkie napotkane korzenie należy
przyciąć na równi ze ścianą wykopu od strony drzewa. Na przeciwległej ścianie należy ustawić
ekrany z desek zamocowane na słupach ustawionych od strony planowanego wykopu – tak, aby
odległość pomiędzy ścianą z przyciętymi korzeniami a deskowaniem wynosiła ok. 30cm.
W przypadku znacznej głębokości wykopu, rów można poszerzyć, jednak ekran zawsze
powinien być ustawiony w odległości ok. 30cm od ściany z przyciętymi korzeniami.
Wszystkie prace związane z ustawianiem ekranu i przycinaniem korzeni należy prowadzić pod
kontrolą Inwestora.
Drzewa starsze niż 20 lat, których bryły korzeniowe powinny zostać ograniczone ekranami lub
są przewidziane do przesadzenia, powinny być przygotowywane do tego zbiegu w miarę możliwości
przynajmniej przez 1 okres wegetacyjny (optymalnie 2-3 okresy wegetacyjne). Minimalny promień
bryły korzeniowej powinien być równy dwukrotnemu promieniowi pnia (mierzonego na wysokości
pierśnicy). Po określeniu promienia, podzielić obwód na 8 części i wykopać co drugą (dla drzew
gdzie korzenie trzeba ograniczyć na całym obwodzie), lub wykopać potrzebny odcinek od strony
wymagającej zabezpieczenia, pamiętając aby nie był od dłuższy niż max 50% obwodu (optymalnie do
ok. 30%). Dla drzew o płaskim systemie korzeniowym – wykop o głębokości 1/3 średnicy bryły
(jodła, świerk), dla drzew o głębokim systemie korzeniowym - o głębokości 3/4, całej średnicy bryły,
lub w zależni od potrzeb. Następnie w wykopie zamontować ekran korzeniowy. W następnych
sezonach wegetacyjnych ponowić zabieg na kolejnym odcinku. W przypadku intensywnego
ograniczenia bryły korzeniowej jednostronnie (ok. 50%) należy rozważyć palikowanie, zastosowanie
odciągów lub innych rozwiązań poprawiających statykę drzewa.
Osłona ochronna korzeni musi być utrzymywana w dostatecznej wilgotności, a w razie
ekstremalnych warunków pogodowych (susza, silny mróz) - przykryta słomą (najlepsze są maty
słomiane).
Począwszy od miejsca, w którym średnica korzeni wynosi 2,5-5cm wszystkie nowe instalacje
podziemne należy układać za pomocą przecisku / techniki tunelowej. Wszystkie korzenie w obrębie
otwartego rowu o średnicy powyżej 2,5cm należy zachować, a instalację układać poniżej.
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Ściana tunelu powinna być odsunięta od pnia na odległość min. 50cm. Tunel należy prowadzić na
głębokości 1-1,5m pod powierzchnia gruntu w zależności od wielkości drzewa. Przewody
umieszczone w kanałach należy odizolować za pomocą warstwy piasku, najlepiej grubości ok.40cm.
Każdorazowo skonsultować rozwiązanie z Inspektorem ds. Zieleni, uwzględniając stan
zdrowotny drzewa w momencie realizacji prac.
W ramach gospodarki drzewostanem należy też przeprowadzić potrzebne cięcia pielęgnacyjne
drzew. Cięcia pielęgnacyjne (cięcia przyrodnicze) są to cięcia w koronach drzew, mające na celu
umożliwienie prawidłowego i charakterystycznego dla danego gatunku (odmiany) rozwoju koron,
dążące do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego koron oraz najlepszej konstrukcji korony.
Możliwe jest usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi:
cięcia sanitarne są to cięcia w koronach drzew, polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i
konarów chorych, martwych lub połamanych,
cięcia korygujące są to cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające
statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom (np.: dwupniowość),
cięcia formujące czyli cięcia zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub
niektórych drzew (zabieg dotyczy głównie drzew młodych),
cięcia prześwietlające – cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę. Mają na celu lepsze
wykorzystanie przez drzewo światła oraz lepsze przewietrzanie korony, a tym samym
poprawę warunków życia drzewa.
Korony drzew adaptowanych rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wymagać
cięć technicznych niezależnie od cięć pielęgnacyjnych. Cięcia techniczne (cięcia nieprzyrodnicze) są to
cięcia konarów i gałęzi wymuszone znajdującymi się w kolizji z nimi urządzeniami technicznymi lub
architekturą, umożliwiające wzajemne optymalne współistnienie drzewa i będącego z nimi w
konflikcie obiektu.
3.2.7 Fizjologiczne zasady wykonywania cięć w koronach drzew:
Należy zastosować zasadę minimalizacji cięcia w zależności od celu i efektu. Jednorazowo nie
powinno się usuwać więcej niż 15-20% masy asymilacyjnej drzewa (tylko niektóre gatunki znoszą
cięcia koron do 50%),
W trakcie wykonywanego zabiegu należy dążyć do zachowania typowego dla danego drzewa
pokroju np. kulistego, piramidalnego, stożkowego,
Podczas wykonywania cięć redukcyjnych i technicznych należy dążyć do przywrócenia
symetryczności korony, a tym samym do poprawienia statyki drzewa,
Należy unikać cięcia grubych gałęzi i konarów. Rana powstała po cięciu jest miejscem
nieuchronnej infekcji grzybowej. W wyniku zranienia powstaje wysokie zapotrzebowanie
energetyczne wywołane mechanizmami ochronnymi i regeneracyjnymi,
Cięcia konarów i gałęzi należy wykonać na tzw. „obrączkę”, ponieważ jest ono fizjologicznie mniej
szkodliwe niż „cięcie na płasko”. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest powstanie zamkniętego
pierścienia tkanki przyrannej (kalusa),
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Wykonanie cięcia w sposób nieprawidłowy pozostawiający tzw. „tylec” lub „stołek” jest
niezwykle szkodliwy dla drzewa,
Cięcia gałęzi lub konaru nie wykonuje się w miejscach przypadkowych, lecz tam gdzie powyżej
rany znajduje się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty
potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca.
3.2.8 Najczęstsze błędy wykonywania cięć w koronach drzew:
Niedopuszczalne są cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa,
Pozostawianie tylca (czopu) wystającego ponad obrączkę,
Usuwanie zbyt grubych części korony – niestosowanie zasady: kilka małych cięć zamiast jednego,
grubego,
Chcąc ułatwić sobie pracę pracownicy usuwają całe konary razem z jego zdrową częścią, a nie
tylko jego część martwą, złamaną, trudno osiągalną,
Usuwanie starych tylców, wygładzanie starych ran i narośli,
Usuwanie jednorazowo więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa(masy żywych gałęzi).
Przy drzewach zaniedbanych zabieg można przeprowadzić rozkładając cięcia z odstępstwem
co najmniej dwu letnim,
Wykonywanie cięć w niewłaściwych miejscach bez pozostawienia żywego pędu – gałęzi
zabliźniającej,
Wykonywanie cięć pod nieodpowiednim kątem, „cięcia na płasko” pozostawianie tzw. „stołka”.
Są to cięcia naruszające strukturę pozostającego drewna, osłabiające miejsca cięcia lub powodujące
zbyt długie gojenie się ran,
Cięcia niekorzystnie naruszające statykę konara, wywołujące nie występujące wcześniej
obciążenia, co prowadzi do skręcania (efekt korby),
Pozostawianie gałęzi ocierających się, krzyżujących i gałęzi rosnących do wnętrza krony
powodujących nadmierne zacienianie,
Tworzenie form sztucznych z gatunków drzew o intensywnym wzroście, trudno gojących rany
lub form płaczących,
Nieprawidłowo wykonane cięcia powodują nadmierne rozwój tzw. wilków, które są
niebezpieczne i szkodliwe dla drzewa (przyklejone do pnia).
3.2.9 Terminy
Cięcie gałęzi powinno być wykonywane w trakcie okresu wegetacyjnego, a ograniczane w fazie
spoczynku, z powodu zagrożenia patogenami, oraz wiosną, gdy drzewa wypuszczają liście.
Prac nie należy przeprowadzać w kwietniu, maju i czerwcu, gdyż w tym okresie drzewa
korzystają z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie, większość z niej przeznaczając na
formowanie liści. Jest to również aktywny okres dla wielu chorób i patogenów grzybowych. Nie
należy także ciąć drzew późną jesienią i wczesną zimą, gdyż może to prowadzić do uszkodzeń
mrozowych. Najlepszym okresem są miesiące letnie i późna zima.
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Rys. 10 Wykres oceny poszczególnych terminów cięcia

3.3

Zieleń projektowana

3.3.1 Informacje wstępne
Celem opracowania jest zaproponowanie lokalizacji nasadzeń zastępczych zieleni na terenie
inwestycji, a tak by ograniczyć uciążliwość drogi sąsiadującej z projektowanym ciągiem pieszo rowerowym oraz stworzyć wizualnie estetyczną i dekoracyjną oprawę dla projektowanej trasy
i przyległych jej terenów. Uzyskanie takiego stanu możliwe jest za pomocą doboru odpowiednich,
dostosowanych do panujących miejskich warunków siedliskowych różnorodnych gatunków drzew.
Zakres opracowania obejmuje przestrzenną lokalizację projektowanych nasadzeń zastępczych drzew.
Opis zawiera przykładowe określenie gatunków i więźby sadzenia.
Projekt przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wraz z dokumentacją (planem)
„Inwentaryzacja i projekt gospodarki drzewostanem”. Stanowi on integralne opracowanie nt. zieleni
na terenie planowanej inwestycji. Obydwa opracowania (opisy i rysunki) muszą być rozpatrywane
nierozłącznie.
Projektowane nasadzenia mają kompensować straty w zieleni wynikające z kolizji z nowym
zagospodarowaniem.

W projekcie zwrócono szczególną uwagę na jak najlepsze zaadoptowanie

zieleni istniejącej na terenie inwestycji oraz na wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie możliwie
jak największej i najlepszej jakościowo dla danych przestrzeni miejskich. Projekt stworzono z
uwzględnieniem projektu gospodarki szatą roślinną (uwzględniono drzewa i krzewy wskazane do
zachowania). W projekcie przedstawiono możliwość nasadzeń zastępczych i uzupełniających
istniejącą zieleń. Miejsca te wskazano na planie. Ilości należy jednak rozpatrywać dla całej
„Budowa ścieżek rowerowych w Olsztynie”. Dokładną lokalizację nasadzeń Wykonawca winien
ostatecznie uzgodnić z Inwestorem i Ogrodnikiem Miejskim w trakcie realizacji robót. Ilości oraz
materiał do nasadzeń zgodny z planem sytuacyjnym.
Nasadzenia te mają odpowiednią rytmikę i strukturę dla otaczającego zagospodarowania i
zabudowy. Nowe nasadzenia zaprojektowano głównie jako zieleń alejową, o spójnym, prostym
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charakterze. Zastosowano jak najwięcej nasadzeń rzędowych drzew minimalizując środowiskowy i
krajobrazowy wpływ drogi na otoczenie i tworząc przyjazną przestrzeń użytkownikom pieszym i
rowerzystom.
Obszarem opracowania jest teren inwentaryzacji dendrologicznej - głównie obszar pasa
drogowego.
3.3.2 Warunki siedliskowe
Inwestycja obejmuje zagospodarowane tereny o warunkach miejskich pasa drogowego
istniejących ulic i przyległych zabudowań.
Pod względem geomorfologicznym teren inwestycyjny położony jest w obrębie wysoczyzny
polodowcowej z okresu zlodowacenia północnopolskiego. Według Szczegółowej Mapy Geologicznej
Polski (arkusz Barczewo, J. Rumiński, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1996), jest to
obszar młodoglacjalny, zbudowany głównie z glin zwałowych i piaszczystych utworów
wodnolodowcowych i lodowcowych zlodowacenia Wisły. Rozległe obszary budowane są również
przez utwory zastoiskowe (mułki ilaste, miejscami piaszczyste z przewarstwieniami piasków
pylastych). Poniżej utworów pochodzących z okresu zlodowacenia Wisły, zachowały sie lodowcowe,
wodnolodowcowe i zastoiskowe osady pochodzące z okresu zlodowacenia środkowopolskiego i niżej
leżące osady pochodzące z okresu zlodowacenia południowopolskiego. Przypowierzchniowe partie
terenu zbudowane są z piaszczystych utworów tworzących kemy. Najmłodsze utwory to osady
organiczne wypełniające obniżenia morfologiczne, dna dolin rzecznych oraz podmokłości wokół
jezior.
3.3.3 Obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z żadną z form ochrony przyrody, zgodnie art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani z Obszarem Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior oraz
poza uzdrowiskami obszarami ochrony uzdrowiskowej.
3.3.4 Założenia projektowe zieleni
Projektując nasadzenia uwzględniono też ekonomiczne nakłady na ich dalszą pielęgnację,
dlatego unikano zarówno słabo rosnących odmian, jak i ciętych - formowanych specjalnie roślin.
Efekt "kulistości" czy strzelistości osiągano głównie przez zastosowanie odpowiedniej pokrojowo
odmiany.
Materiał roślinny dostosowany zostanie do istniejącego siedliska miejskiego, wybrane zostaną
odmiany odporne na warunki panujące przy drogach.
Starano się stosować rodzime gatunki drzew, spójne historycznie z krajobrazem lokalnym;
dobór gatunkowy nowych nasadzeń uwzględnia odporność na zanieczyszczenia komunikacyjne.
Kierowano się względami funkcjonalnymi, przyrodniczymi jak i estetycznymi, a ilość
projektowanych gatunków dostosowano do wymogów danego terenu i skali jego reprezentacyjności.
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W skrócie dobierając gatunki przeznaczone do zadrzewień, i zakrzewień, kierowano się tym, by
nowoprojektowana zieleń spełniała jednocześnie podstawowe funkcje:
Bezpieczeństwa

ruchu

drogowego

–

wprowadzenie

w

najbliższym

sąsiedztwie

dróg

dojazdowych oraz w trójkątach widoczności trawników oraz gatunków niższych krzewów
ozdobnych nie przekraczających wysokości 0,8m, nie ograniczających widoczności
Estetyczne – funkcja ta realizowana jest poprzez stworzenie dekoracyjnej oprawy dla jezdni,
chodników i ścieżki rowerowej i terenów do niej przyległych, przy jednoczesnym zachowaniu
harmonijnego powiązania projektowanej zieleni z układem miejskim;
Ochrony środowiska – zadaniem projektowanej zieleni będzie izolowanie terenów położonych w
najbliższym

sąsiedztwie

trasy

przed

różnego

rodzaju

uciążliwościami,

wywołanymi

funkcjonowaniem drogi.
3.3.5 Koncepcja przestrzenna
W celu uporządkowania zieleni miejskiej planowane są liniowe nasadzenia drzew w zieleńcach
z trawnikami albo krzewami. Ponadto zachowana zieleń stanowić będzie osnowę nowej kompozycji.
Starano się optymalnie wykorzystać istniejące drzewa i krzewy projektując zieleń.
Projektowana zieleń drogowa jest szczególnie cenna ze względów krajobrazowych widokowych i klimatotwórczych (wyciszenie, cień, ochrona przed pyłami) dla mieszkańców miasta.
Starano się przywrócić jej ciągły i rytmiczny charakter, jednakże ze względu na bezpieczeństwo
kierowców i użytkowników pieszych oraz rowerzystów trzeba było ograniczyć część nasadzeń w
okolicach skrzyżowań lub przejść pieszych.
Z uwagi na ograniczenia powierzchniowe terenu przeznaczonego pod zieleń i przebiegające
uzbrojenie podziemne, nasadzenie większej ilości drzew było niemożliwe. Przy projektowaniu zieleni
uwzględniono przebiegi instalacji podziemnych oraz zakresy widoczności sygnalizacji i oświetlenia.
Strefy korzeniowe roślinności wysokiej i średniej (drzewa i krzewy) zostały ograniczone ekranami
przeciwkorzeniowymi na styku z sieciami i nawierzchniami.
W niniejszym projekcie na zieleń składają się:
sadzenie drzew liściastych,
wykonanie (formowanie) powierzchni trawnikowych - zawartych w branży drogowej.
3.3.6 Dobór gatunków drzew i krzewów
W składzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terenów zieleni znalazły się
głównie gatunki liściaste odpowiednie dla właściwego regionu klimatycznego, warunków glebowych
i hydrogeologicznych.
W niniejszym projekcie wykorzystano przede wszystkim gatunki, które przystosowane są do
miejskich warunków siedliskowych, mają zwarte pokroje podkreślające rytmiczność szpaleru, a także
posiadają niewielkie wymagania glebowe.
Poza tym ustalając skład gatunkowy projektowanych skupisk roślinnych wzięto pod uwagę:
tempo wzrostu roślin – zaprojektowano głównie nasadzenia drzew i krzewów szybko rosnących
(tj.: Acer platanoides),
43
Biuro Projektów NOW- EKO Sp. z o.o.

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie
Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku
od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13
DP4360W
Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego

dostosowanie do istniejących i przyszłych warunków fizjograficznych i siedliskowych,
odporność na zanieczyszczenie środowiska - głównie spaliny,
zmienność barw liści kwiatów i owoców w zależności od pory roku (walory krajobrazowe),
rośliny o atrakcyjnym wyglądzie – ozdobne odmiany przerywają monotonię jazdy,
zdolność do wytwarzania substancji bakteriobójczych (fitoncydów),
możliwości eksploatacyjne Inwestora i użytkownika terenu – rośliny nieposiadające szczególnych
wymagań w zakresie pielęgnacji.
Zastosowano gatunki roślin takich jak rośliny zachowywane na tym terenie – gatunki liściaste,
mniej wymagające w stosunku do środowiska, pielęgnacji i bardziej odporne na zanieczyszczenia
oraz wysuszające wiatry wiejące wzdłuż dróg.
Poza tym, w celu zmniejszenia kosztów urządzenia pasów zieleni wykorzystano w miarę
możliwości istniejącą zieleń, poprzez przebudowę jej obszarów lub wprowadzenie nasadzeń
uzupełniających w miejscach, gdzie było to uzasadnione.
3.4

Technologia robót

3.4.1 Zabezpieczenie drzew na budowie
Wykonanie zabezpieczeń zgodnie z rozdziałem 3.2.6. Wystąpi konieczność zabezpieczenia
minimum 140 pni drzew.
3.4.2 Przygotowanie terenu
3.4.2.1

Roboty przygotowawcze i porządkowe

Ukształtowanie i plantowanie terenu zostało ujęte w opracowaniu branży drogowej.
Teren pod zieleń należy oczyścić z resztek budowlanych i innych elementów pozostałego
zagospodarowania (warstwy rozbieranych nawierzchni i fundamentów, oraz karp drzew i krzewów)
min do 50cm w głąb lub nawet głębiej w miejscu gdzie sadzone będą drzewa. Rekultywację terenu
wokół istniejących i nowo projektowanej zieleni należy wykonywać etapowo w dostosowaniu do
postępu robót. Będzie ona polegać na zasypaniu karczowisk, darniowaniu i humusowaniu (nie
dopuszcza się wykorzystania zgromadzonej wcześniej ziemi urodzajnej i darni ze względu na zbyt
dużą zawartość soli i zanieczyszczeń).
3.4.2.2

Ekran korzeniowy

W przypadku konieczności ułożenia krawężników w zasięgu systemu korzeniowego drzew i
krzewów, a zwłaszcza w rzucie koron, należy przede wszystkim stosować rozwiązania
technologiczne najmniej szkodzące drzewom np. zastosowanie krawężników typu mostowego. Jeśli
to nie możliwe wskazane jest zamontowanie ekranów korzeniowych wzdłuż linii krawężnika
drogowego i dokładne przycięcie i zabezpieczenie korzeni za ekranem. Inspektor nadzoru ds. zieleni
wskaże w terenie gdzie niezbędne jest montowanie ekranów korzeniowych celem prawidłowego
przycięcia i zabezpieczenia korzeni drzew i krzewów.
Strefa minimalnej ochrony pnia powinna wynosić 2-3m od pobocznicy pnia.
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Ekrany układać po zewnętrznej stronie obrzeży projektowanych nawierzchni i sieci, układany
tak by jego krawędź nie była widoczna na powierzchni.
W przypadku sadzenia drzewa w bliskim sąsiedztwie (do 3m) fundamentu, sieci uzbrojenia
podziemnego lub nawierzchni strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem
korzeniowym. W tym celu stosuje się barierę wykonaną z folii zabezpieczającej o minimalnej grubości
0,5 - 0,7mm.
Specjalistyczny ekran żebrowany w głębokości 300 lub 600mm zabezpiecza nawierzchnie przed
uszkodzeniami

spowodowanymi

działalnością

korzeni

drzew

i

krzewów.

Żebra

ekranu

ukierunkowują korzenie ku dołowi. Ekran należy instalować razem z fundamentem obrzeża
nawierzchni, bezpośrednio przy nim. Ekran ma szer. 300mm dla nawierzchni pieszych i 600mm dla
jezdnych, gr. 1mm, gr. żebra 20mm, długość rolki 10m.
Ekrany łączone za pomocą żeber (na zakładkę min 10cm) oraz przy użyciu systemowej taśmy
do łączenia ekranów z obydwu stron zakładki, taśma w jednym kawałku prowadzona przez całą
wysokość łączenia.
Zastosować należy przykładowe żebrowane ekrany przeciwkorzenne nadające się do otaczania
grup drzew i krzewów ReRoot 30 lub ReRoot 600/1000 lub inne o niegorszych parametrach
technicznych i zastosowaniu.
Przykłady ułożenia ekranów podano w rozdziale 3.2.6 na rysunkach nr 6 ÷ 8.
Wszystkie prace związane z ustawianiem ekranu i przycinaniem korzeni należy prowadzić pod
kontrolą Inwestora.
Korytowanie na głębokość 30 / 60 / 100cm, preferowany montaż ekranu wraz z np obrzeżem
nawierzchni i ponownym zasypaniem.
Instalacja:
Należy wykopać wąski rów i upewnić się, że dno rowu jest w miarę równe i twarde. Jeśli to
konieczne należy usunąć jakiekolwiek ostre przedmioty z bezpośredniego sąsiedztwa ścian wykopu.
Ekran należy włożyć do wykopu z żebrowaniem skierowanym do drzewa. Od strony drzewa wykop
należy wypełnić dobrej jakości substratem do sadzenia drzew lub ziemią urodzajną, z drugiej strony
materiałem mineralnym aby umożliwić stabilne osadzenie krawężników itp. Wypełnianie wykopu
powinno być przeprowadzane warstwami. Można użyć betonu w celu stabilizacji nawierzchni z
tylnej strony ekranu, jeśli to konieczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na obecność ostrych
przedmiotów w materiale, którym wypełniamy wykop. Górna krawędź ekranu powinna wystawać
ok 10mm powyżej powierzchni ziemi od strony drzewa, aby zapobiec przerastaniu korzeni nad
barierą. Aby połączyć końce rolek należy użyć żeber jako zatrzasku oraz zabezpieczyć obie strony za
pomocą taśmy przeciwkorzennej do łączenia ekranów Greenleaf (RRJTA)
Do zestawienia materiałów doliczyć min. 10% na łączenia rolek. Montaż zgodnie z
zaleceniami producenta

45
Biuro Projektów NOW- EKO Sp. z o.o.

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie
Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku
od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13
DP4360W
Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego

Rys. 11 Karta przykładowego ekranu korzeniowego

3.4.2.3

Zabiegi agrotechniczne

Uwaga: zakłada się, że montaż ekranów korzeniowych odbędzie się wraz z montażem obrzeży
nawierzchni, przed przystąpieniem do zakładania zieleni. Podczas prac zachować więc szczególną
ostrożność wobec zamontowanych ekranów korzeniowych.
Ze względu na niewielkie powierzchnie przewidziane pod zieleń i towarzystwo zieleni
adaptowanej, praktycznie wszystkie prace prowadzić ręcznie.
W celu umożliwienia optymalnego rozwoju i wzrostu projektowanych obszarów zieleni, przed
przystąpieniem do nasadzeń przewiduje się wykonanie pełnego zestawu prac agrotechnicznych,
46
Biuro Projektów NOW- EKO Sp. z o.o.

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie
Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku
od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13
DP4360W
Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego

dzięki którym nastąpi zniszczenie chwastów, a także polepszenie sprawności gleby. Przewiduje się
następujący harmonogram prac:
oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci

oraz pozostałości dawnych

nasadzeń (karp, pni, gałęzi),
przekopanie na głębokość 30cm (zaniechać w obrębie korzeni drzew istniejących) lub głębiej
jeśli były prowadzone prace rozbiórkowe lub ziemia nie spełnia warunków ziemi ogrodniczej,
przekopanie ręczne (zaniechać w obrębie korzeni drzew istniejących),
rozgrabienie i wyrównanie powierzchni ziemi,
rozłożenie 15cm ziemi urodzajnej a także nawozów mineralnych pod projektowane trawniki,
sadzenie i przesadzanie drzew,
wykonanie trawników,
rozłożenie 5cm warstwy kory pod sadzonymi drzewami (misy).
Harmonogram robót przyjęto dla gleb ciężkich – grunt kategorii III.
Projektowane powyżej prace związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub
wiosną.
Ponadto należy zapewnić ziemię urodzajną w celu zasilania terenów pod zieleń i trawniki (w
składzie wskazana domieszka torfu, lecz nie sam torf (zbyt szybko wysycha, a wysychając kurczy się
uszkadzając korzenie). Pod rekultywowane lub uzupełniane trawniki rozłożyć warstwę ziemi
urodzajnej o grubości min 15cm.
Wykonawca ma obowiązek odtworzenia wszystkich uszkodzonych podczas prac nasadzeń
zieleni i trawników, nawet poza obszarem inwestycji, wg tych samych standardów.
Doły pod nasadzenia drzew wypełnić do połowy ziemią urodzajną Wskazane zastosowanie
ziemi z dodatkiem szczepionek mikoryzowych lub podlanie roztworem np z Rosahumusem (lub
innym niegorszym środkiem), by poprawić warunki siedliskowe oraz zastosowanie hydrożelu.
Drzewa adaptowane zabezpieczyć na czas prowadzenia robót zgodnie z opisem w rozdziale
3.2.6 po wykonaniu prac za pomocą maszyn, zabezpieczenia usunąć. Po przeprowadzeniu
wszystkich prac drzewa adaptowane również podlać roztworem np. z Rosahumusem lub innym
niegorszym środkiem, by poprawić warunki siedliskowe. Roślinność adaptowana także objęta jest
pracami pielęgnacyjnymi przez okres gwarancyjny.
3.4.3 Przesadzanie drzew
Istnieje możliwość przesadzenia większej ilości istniejących drzew i krzewów niż wyznaczono
w projekcie. Drzewa możliwe do przesadzenia należy wyznaczyć w terenie z Inspektorem Nadzoru
Terenów Zieleni.
Przy przesadzaniu drzew należy zastosować przesadzarki mechaniczne z odpowiednio
dobraną średnicą łyżki do wielkości bryły korzeniowej.
Wszystkie prace związane z formowanie bryły korzeniowej i przycinaniem korzeni należy
prowadzić pod kontrolą Inwestora.
Drzewa starsze niż 20 lat, których bryły korzeniowe powinny zostać ograniczone ekranami lub
są przewidziane do przesadzenia, powinny być przygotowywane do tego zbiegu w miarę możliwości
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przynajmniej przez 1 okres wegetacyjny (optymalnie 2-3 okresy wegetacyjne). Minimalny promień
bryły korzeniowej powinien być równy dwukrotnemu promieniowi pnia (mierzonego na wysokości
pierśnicy). Przy przesadzaniu po określeniu promienia, podzielić obwód na 8 części i wykopać co
drugą (dla drzew gdzie korzenie trzeba ograniczyć na całym obwodzie), lub wykopać tylko
potrzebny odcinek od strony wymagającej zabezpieczenia, pamiętając aby nie był od dłuższy niż max
50% obwodu (optymalnie do ok. 30%). Dla drzew o płaskim systemie korzeniowym – wykop o
głębokości 1/3 średnicy bryły (jodła, świerk), dla drzew o głębokim systemie korzeniowym - o
głębokości 3/4, całej średnicy bryły, lub w zależni od potrzeb. Następnie w wykopie zamontować
ekran korzeniowy. W następnych sezonach wegetacyjnych ponowić zabieg na kolejnym odcinku. W
przypadku intensywnego ograniczenia bryły korzeniowej jednostronnie (ok. 50%) należy rozważyć
palikowanie, zastosowanie odciągów lub innych rozwiązań poprawiających statykę drzewa.
Osłona ochronna korzeni musi być utrzymywana w dostatecznej wilgotności, a w razie
ekstremalnych warunków pogodowych (susza, silny mróz) - przykryta słomą (najlepsze są maty
słomiane).
Wykopanie drzew / krzewów w celu przesadzenia oraz ich sadzenie powinno być wykonane w
jak najkrótszym czasie, najlepiej w przeciągu jednego dnia, aby nie trzeba było składować
wykopanych roślin. Sadzenie do odpowiednio wielkich dołów przygotowanych jak do sadzenia
nowych drzew.
Każdorazowo skonsultować rozwiązanie z Inspektorem ds. Zieleni, uwzględniając stan
zdrowotny drzewa w momencie realizacji prac.
UWAGA: Dokładną lokalizację przesadzanych drzew ustalić z Inspektorem nadzoru i
Ogrodnikiem Miejskim, ze względu na możliwą kolizję korzeni z istniejącymi sieciami
uzbrojenia podziemnego, w szczególności z uwzględnieniem sieci gazowych. W przypadku
zbliżenia do sieci prace w zakresie przygotowywania dołków pod przesadzane drzewa
przeprowadzać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
3.4.4 Materiał sadzeniowy
Materiał roślinny musi być zaopatrzony w etykiety. W celu założenia zadrzewień użyć należy
tylko i wyłącznie materiału sadzeniowego I klasy zgodnego z „Zaleceniami jakościowymi materiału
szkółkarskiego dla terenów zieleni" Zrzeszenia Szkółkarzy Polskich.
W niniejszym projekcie dokonano takiego doboru roślinności, by materiał sadzeniowy
dostępny był bez problemu na rynku szkółkarskim. Jednakże w sytuacji wyjątkowej, wystąpienia
braku na rynku szkółkarskim projektowanych gatunków roślin w balocie, dopuszcza się
sprowadzenie materiału ze szkółek zagranicznych lub ewentualne użycie materiału sadzeniowego z
odkrytym systemem korzeniowym po uzgodnieniu z Inwestorem.
Zaleca się wysadzać materiał zdrowy, dorodny; rośliny odpowiadające normom jakościowym o
prawidłowym pokroju dla gatunku. W przypadku drzew sadzić wielolatki, o dobrze wykształconym,
prostym pniu i uformowanej koronie.
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Drzewa liściaste przeznaczone do sadzenia powinny mieć obwód pnia (mierzony na wysokości
1,0m) wynoszący, co najmniej 16-18cm, koronę ukształtowaną na wysokości min. 1,8-2,20m.
Bryła korzeniowa powinna być zwarta, z korzeniami równomiernie rozłożonymi w bryle i
zabezpieczoną jutą. Bryła korzeniowa musi być wilgotna, jej średnica powinna być co najmniej 4 razy
większa niż średnica pnia. Długość korzeni powinna wahać się w granicach od 15-25cm.
Ponadto wymagane jest, aby materiał przewidziany do nasadzeń pochodził ze szkółek
krajowych, kwalifikowanych. Zaleca się korzystanie ze szkółek objętych kontrolą polskiego
Inspektoratu Ochrony Roślin.
Istnieje możliwość przesadzenie istniejących drzew i krzewów. Drzewa możliwe do
przesadzenia należy wyznaczyć w terenie z Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni i skonsultować z
Ogrodnikiem Miejskim, zgodnie z opisem pkt. 3.4.3.
3.4.5 Technika sadzenia
Wszystkie prace związane z sadzeniem, zakładaniem trawników i wysiewem nasion powinny
być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz „Zaleceniami dotyczącymi realizacji
zieleni” opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów
Krajobrazu „Zieleń Polska” (Kraków 2007).
Rośliny sadzić dopiero po całkowitym ustabilizowaniu się ziemi i uzyskaniu właściwej jej
wysokości. Drzewa sadzić do dołów 0,7m z zaprawą do połowy ziemią urodzajną.
Stosować ziemię ogrodniczą z dodatkiem hydrożelu i szczepionek mikoryzowych. Nie
dopuszcza się używania przy zakładaniu zieleni ziemi z korytowania.
Ziemię urodzajną z dołów rozplantować a
podglebie wywieźć.
Rośliny po posadzeniu powinny rosnąć na takim
samym poziomie jak w szkółce.
Posadzone drzewa liściaste opalikować trzema
palikami trwale połączonymi w dolnej i w górnej
części, w sposób zapewniający stabilność konstrukcji
(patrz rysunek obok). Palikowanie dotyczy też drzew
przesadzanych.

Paliki

muszą

być

wbite

przed

zasadzeniem rośliny w dno dołu sadzeniowego, od
strony najczęściej wiejących wiatrów) i zamocowanie
pojedynczą
powinny

taśmą

być

ogrodniczą.

kontrolowane,

Wszystkie
luzowane

opaski

wraz

wzrostem rośliny, a w odpowiednim czasie usunięte.

ze

Rys. 12 Przykładowe opalikowanie drzewa na
terenach miejskich

Nie dopuszcza się mocowania sadzonek w sposób trwały i uszkadzający korę.
Pamiętać także należy, by po zakupie sadzonek ze szkółki, jak najszybciej dokonać ich sadzenia,
a jeśli to niemożliwe, zmniejszyć do minimum czas przetrzymywania sadzonek (od momentu
zakupu do chwili posadzenia). Jednocześnie należy zadbać o odpowiednie przechowywanie
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sadzonek – nie dopuścić do ich wyschnięcia, przemrożenia, czy pobudzenia wegetacji – najlepiej
sadzonki zadołować i chronić przed bezpośrednim słońcem, nawadniać.
Sadzonki rośłin liściastych z pojemników lub balotowanych można sadzić podczas całego
okresu wegetacyjnego (z zachowaniem wzmożonej pielęgnacji i kontroli dla roślin sadzonych w
okresach niekorzystnych warunków meteorologicznych). Optymalnym okresem sadzenia jest
wczesna wiosna i późna jesień (podobnie, jak w przypadku sadzonek z odkrytymi korzeniami, kiedy
to rośliny te znajdują się w stanie spoczynku).
Sadzenie drzew i krzewów liściastych z sadzonek posiadających odkryte korzenie (w
przypadku braku dostępności sadzonek balotowanych lub pojemnikowych) należy wykonać w
jednym z dwóch możliwych terminów:
w okresie wiosennym (od marca do kwietnia),
w okresie jesiennym, po czasie wegetacji (od października do czasu pierwszych przymrozków).
Po posadzeniu wszystkie rośliny podlać, podlewać także na przedwiośniu, po ustąpieniu
zmarznięcia gleby.
Pod posadzonymi roślinami, po założeniu trawników, wykonać ściółkowanie. Dla drzew
rosnących w zieleni przyjąć misy w promieniu ok. 0,8-1m. Ściółkować przekompostowaną korą
sosnową o frakcji 10-30mm, warstwą grubości 5cm, z zachowaniem odstępu 3cm od pni. Nie
dopuszcza sie stosowania świeżej kory ani zrąbków lub większych frakcji kory.
3.4.6 Zestawienie roślin i powierzchni
Ogólna powierzchnia przeznaczona pod zieleń w liniach rozgraniczających wynosi ok. 2.8 ha.
Bilans powierzchniowy zieleni przedstawia się następująco:
- powierzchnia pod grupami krzewów ok. 400 m2
- powierzchnia trawników ok. 1760 m2
- powierzchnia mis pod drzewami - kora ok. 23,2 m2
W projekcie przedstawiono lokalizację drzew, ilość sztuk i więźbę sadzenia.

Do

zagospodarowania zielenią terenów znajdujących się a pasie drogi zaprojektowano:
9 sztuki sadzonek Grabu pospolitego,
8 sztuk Klonu pospolitego odm. Royal Red
6 sztuk Klonu pospolitego
6 sztuk przesadzanego Klonu pospolitego odm. Royal Red
DRZEWA LIŚCIASTE:
Lp.

Ilość

Nazwa własna

Oznaczenia szczegółowe

1

6 szt.

AP - Acer platanoides

Klon pospolity

16-18, Pa 180, bal / C100

2

8szt
9szt

Klon pospolity odm.
Royal Red
Grab pospolity

16-18, Pa 180, bal / C100

3

APRR - Acer platanoides
'Royal Red'
CB - Carpinus betulus

16-18, Pa 180, bal / C100

Oznaczenia w tabeli:
12-14 – obwód pnia na wys. 100cm; Pa 180 – forma pienna drzewa o wysokości pnia 180cm
bal – balot; C1,5, C2, C3.. – wielkość pojemnika, cyfra określa pojemność w litrach

Tabela 4 – Matariał sadzeniowy drzew liściastych
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3.4.7 Zakładanie trawników
Teren odchwaścić i wyrównać. Projekt przewiduje nawiezienie całej powierzchni przeznaczonej
pod trawniki warstwą ziemi urodzajnej o grubości min. 15cm (10cm suchej masy).
Wszystkie nasadzenia powinny być wykonane przed wysianiem trawników.
Na trawniki należy użyć mieszanki traw sprawdzonych w panujących warunkach i dostępnych
na rynku. Zaproponowano zastosowanie dwóch mieszanek drogowych i autostradowych oraz
miejskiej.
Dobór stosowanej mieszanki dostosować do miejsca wysiewu.
Trawniki zakładać siewem z nawożeniem, należy stosować nawóz typu azofoska N:P:K 4:1:1,5.
w przypadku nawożenia jesiennego zastosować odpowiednio zmniejszoną dawkę azotu.
Mieszanka autostradowa
Mieszanka przeznaczona na grunty słabe i nasłonecznione. Składniki tej mieszanki zostały
dobrane w taki sposób, aby jak najszybciej stworzyć zwartą darń, która dzięki rozbudowanemu
systemowi korzeniowemu jest odporna na suszę, erozję wodną i wietrzną oraz zasolenie. Mieszanka
jest również wytrzymała na wypalanie słoneczne latem. Nadaje się do obsiewu terenów silnie
zdewastowanych, takich jak: pobocza dróg, skarpy, nasypy, miejsca silnie nasłonecznione.
Trwałość min. 5 lat. Norma wysiewu 1 kg/40 m2, skład gatunkowy:
życica trwała

20%

kostrzewa czerwona odm. rozłogowe

35%

kostrzewa trzcinowa

30%

kostrzewa owcza

10%

wiechlina łąkowa

5%

Mieszanka miejska
Mieszanka przeznaczona do zakładania terenów zieleni w miejscach, gdzie oprócz trwałości
ważny jest reprezentacyjny wygląd trawnika - tereny miejskie. Wyróżnia ją wysoka odporność na
trudne warunki siedliskowe: susza glebowa, zasolenie gleby, erozja wodna i powietrzna gleby.
Trwałość min. 5 lat. Przy właściwej pielęgnacji skład mieszanki pozwala na zachowanie swoich
właściwości trawy przez ponad 6 lat, bez konieczności podsiewania. Norma wysiewu 1 kg/40
m2,skład gatunkowy:
życica trwała

10%

kostrzewa czerwona

35%

kostrzewa trzcinowa

35%

kostrzewa owcza

10%

wiechlina łąkowa

5%

mietlica biaława

5%
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Zadbać należy, by projektowana mieszanka traw zawierała znaczną ilość traw z rodzaju
kostrzewa, a jednocześnie jak najmniejsze ilości nasion koniczyny.
Trawniki zakładać należy w czasie dużej ilości opadów atmosferycznych (od marca do
kwietnia, lub od sierpnia do września).
Trawniki będą zakładane jedynie w miejscach nowych lub zniszczonych podczas prowadzenia
prac budowlanych. Będzie to głównie teren inwestycji lecz w przypadku zniszczenia podczas prac
budowlanych większej ilości trawników niż podane w projekcie Wykonawca jest zobowiązany
założyć trawniki we wszystkich zniszczonych miejscach wg tych samych standardów.
Niezniszczone adaptowane trawniki należy poddać renowacji. Renowację – jeśli to możliwe –
przeprowadzić wiosną lub wczesną jesienią.
Renowacja obejmuje następujące zabiegi (kolejność jak poniżej):
odchwaszczanie na dwa tygodnie przed planowaną renowacją.
bardzo niskie skoszenie powierzchni trawnika
wertykulacja na głębokość około 2cm.
aeracja - przy pomocy aeratora lub wideł amerykańskich nakłuwając na 10-15cm w 10cm
odległościach i lekko podważając
wysiew nasion (mieszanki identyczne jak przy zakładaniu trawników) - nasiona siejemy na
spulchnioną i napowietrzoną glebę. w zależności od rozmiarów ubytków wysiewamy od 1-3kg
nasion na 1000m2. całość lekko zgrabić, i pozypaćpujemy cienką warstwą (od 0,5 do 1cm)
odchwaszczonej ziemi urodzajnej.
wałowanie
nawożenie - nawóz wieloskładnikowy npk – np. azofoska, polifoska (o zawartości azotu ok.
15%) w dawce 3-4kg na 100m2 lub inna mieszanką nawozowa specjalna na trawniki.
utrzymywanie stałej wilgotności gleby (nie dopuszczać do przesuszenia powierzchni).
ze względu na małe powierzchnie - większość prac prowadzona będzie ręcznie.
3.5

Przeprowadzanie prac w terenie
Na etapie budowy należy zastosować środki łagodzące wpływ prac na ptaki i nie

przeprowadzać ich w okresie lęgu i wychowywania piskląt.
Prace związane z wycinką drzew należy prowadzić w okresie 30 sierpnia do 1 marca
w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 i leśnych, zapewnić właściwą lokalizację dla zaplecza
technicznego - poza miejscem występowania siedlisk, w odległości eliminującej jego negatywny
wpływ – hałas, wycieki szkodliwych substancji (min. 500m).
Istotne jest przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni przeznaczonej pod inwestycję.
W tym celu należy wyciąć krzewy i zadrzewienia, a także wykosić trawy przed okresem
lęgowym. Usunięcie krzewów rosnących w strefie montażowej w okresie zimowym zapewni
wykluczenie ewentualnego gniazdowania w sezonie lęgowym. Przed rozpoczęciem prac należy
stosować „płoszenia”.
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Pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy powinny być przedmiotem
szczególnej troski ekipy prowadzącej roboty budowlane. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni
powinien zadbać, aby roślinność nie była narażona na negatywne skutki uszkodzeń mechanicznych.
Wszystkie prace przy drzewach i krzewach prowadzić pod ścisłym nadzorem Inspektora ds.
zieleni (NOT/SITO), który zweryfikuje konieczność usunięcia drzew i krzewów w terenie, ustali
szczegółowe sposoby zabezpieczenia zieleni do zachowania, uzgodni trasy poruszania się sprzętu
ciężkiego i ruchu na placu budowy, miejsc składowania materiałów budowlanych, mas ziemnych,
sposób prowadzenia prac dostosowany do stanu zdrowotno-technicznego drzewa, określi też
szczegółowe sposoby i warunki przygotowania drzew do przesadzenia.
Przed wykonywaniem wszelkich robót ziemnych należy wytyczyć trasę w terenie, roboty
prowadzić wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych. W czasie wykonywania wykopów
instalacyjnych – (jeżeli zachodzi konieczność ich wykonywania w strefie korzeniowej adaptowanej
roślinności), roboty należy przeprowadzać ręcznie. W przypadku wykonywania wykopów w czasie
sezonu wegetacyjnego konieczne jest zapewnienie specjalnej osłony korzeni. W obrębie korzeni o
średnicy od 2,5-5,0cm przeprowadzać sieci przeciskiem / tunelem.
Dopuszcza się przecinanie korzeni do średnicy max 5cm. Ilość usuwanych kkorzeni ograniczyć
do minimum.
Nie dopuszcza się odcinania podstawy pnia lub korzeni systemu centralnego o średnicy
powyżej 5cm, gdyż grozi to utratą statyki.
Wszystkie prace w obrębie rzutu korony drzewa wykonywać ręcznie, prace ziemne najlepiej w
okresie od października do listopada (nie należy ich prowadzić zimą i latem). Zabezpieczenia drzew
wykonać zgodnie z rozdz. 3.2.6.
W czasie usuwania warstwy humusu wraz z drzewami i krzewami - istotne jest, aby usunąć
roślinność w minimalnym, niezbędnym zakresie oraz by upadanie ścinanych drzew i transport pni
nie powodował uszkodzeń drzew, krzewów i gleby poza przewidzianą powierzchnią.
Należy zadbać także o to, aby roślinność nie była narażona na negatywne skutki przesuszenia.
Podczas wykonywania wykopów instalacyjnych w strefie korzeniowej - korzystne jest, aby
roboty instalacyjne były wykonywane poza okresem wegetacji roślin, a w żadnym wypadku w czasie
letnich suszy.
Należy przypilnować, aby adaptowana roślinność nie była narażona na negatywne skutki
zagęszczenia gruntu. W bezpośrednim sąsiedztwie chronionej roślinności, zwłaszcza w obrębie
zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe, a wokół
każdego zagrożonego drzewa bądź grupy drzew należy wydzielić i odgrodzić strefę bezpieczeństwa.
W czasie prowadzenia prac budowlanych należy zadbać o to, aby roślinność nie była narażona
na negatywne skutki zmian poziomu gruntu. Obsypywanie dużych drzew wiąże się jednak z
koniecznością zapewnienia odpowiedniej instalacji napowietrzającej grunt. Można obsypywać ziemią
do wysokości max. 0,1m ponad pierwotny poziom terenu lecz nie w bezpośrednim sąsiedztwie pnia
(min 0,5m odstępu).
W przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, drzewa i krzewy należy pozostawić
na wzniesieniach pierwotnego poziomu gruntu wzmocnionych konstrukcyjnie w zależności
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od krajobrazowego kontekstu otoczenia; zasięg takich wzniesień powinien wyznaczać przynajmniej
obrys korony – szczegóły wg rozdziale 3.2.6.
Rekultywację terenu wokół istniejących i nowo posadzonych drzew należy wykonywać
etapowo w dostosowaniu do postępu robót ziemnych. Będzie ona polegać na zasypaniu karczowisk,
darniowaniu i humusowaniu przy wykorzystaniu zgromadzonej wcześniej ziemi urodzajnej i darni.
Drzewa i krzewy wobec których stosowane były zabiegi pielęgnacyjne, prowadzone były
wykopy lub wykonano cięcia koron lub formowanie brył, należy podlewać.
Dla ochrony innych zbiorowisk zwłaszcza leśnych i tych położonych w dolinach rzek
i mniejszych cieków wodnych ważne jest, aby nie lokalizować w nich bazy materiałowej i parków
maszynowych dla projektowanej inwestycji.
3.6

Pielęgnacja zieleni
W

celu

umożliwienia

roślinom

optymalnego

wzrostu

i

rozwoju,

niezbędne

jest

przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych na terenie założonej zieleni, takich jak:
odchwaszczanie i spulchnianie gleby wokół sadzonek (zwłaszcza na terenach zabudowanych)
przynajmniej czterokrotnie w okresie gwarancyjnym,
podlewanie posadzonych sadzonek i trawników:
dla drzew– 8 krotne (a dodatkowo podlać tuż po posadzeniu, w ilości ok 20l/dobę),
trawniki średnio 5l/m2 na dobę.

nawożenie od 0,02kg do 0,06kg pod jedną sadzonkę,
usuwanie uszkodzonych, uschniętych i zniszczonych sadzonek i wprowadzanie w to miejsce
nowych tego samego gatunku,
usuwanie podrostów korzeniowych,
usuwanie przekwitniętych kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów
wałowanie, nawożenie i dosiewanie nasion trawy (pochodzących z podanej wcześniej
mieszanki traw),
koszenie trawy – 6 – 8 razy w okresie wegetacyjnym (maj – październik),
podlewanie trawników – 12 razy w okresie wegetacyjnym, zwłaszcza w okresie wschodzenia i
suszy letnich,
zabezpieczenie roślin na okres zimowy i zwiększanie ilości kory przed zimą (wskazane może
dodanie kopczykowania, po zimie trzeba kopczyki rozgarnąć.)
poprawianie mis i wiązań wraz z palikowaniem
formowanie żywopłotów i grup w polach widoczności drogi
ewentualne formowanie koron wramach skrajni drogi.
Dokonując pielęgnacji zieleni należy pamiętać o harmonogramie prac i precyzji oraz
dokładności wykonania tychże zabiegów. Dzięki temu bowiem tylko możliwa będzie prawidłowa
wegetacja roślin.
Pracami pielęgnacyjnymi należy objąć zarówno całą projektowaną zieleń jak i adaptowaną.
Wykonawca ma obowiązek odtworzenia wszystkich uszkodzonych podczas prac nasadzeń zieleni
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i trawników, nawet poza obszarem inwestycji, wg tych samych standardów. Odtwarzane
nasadzenia automatycznie wchodzą w zakres pielęgnacji przez okres gwarancyjny
Drzewa sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu.
Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku po
posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz
mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych
odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym
działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny.
Pielęgnacja drzew musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych roślin, pielenie
chwastów, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi ,usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
ściółkowanie wykonywane jesienią lub wiosną, przed rozwojem pędów (5cm warstwa kory lub
żwiru). W miarę możliwości, szczególnie podczas kwitnienia, wszystkie rośliny należy podlewać.
Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych
nożach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion,
wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozić należy po skoszeniu trawy.
Należy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W przypadku
nawożenia jesiennego zastosować nawóz o zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0.
Pierwsze nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu.
Uwaga! Nie należy używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych
trawników, można ich używać jedynie do koszenia trawy przy pniach starszych drzew i przy
krzewach. Cięcie uderzeniem żyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia
postrzępioną krawędź cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania końców
źdźbeł, co wpływa na estetykę trawników. Nie kosić zbyt nisko - nie zrywać i nie przerywać darni.
Pobór wody do podlewania uzgodnić z inwestorem.
Projekt zakłada pielęgnację powykonawczą w okresie min 3 lat.
3.7

Uwagi końcowe
Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, w razie niezgodności

zawiadomić projektanta. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora ds. Zieleni w
przypadku napotkania niezgodności lub problemów nieujętych w niniejszej dokumentacji.
W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę, prace należy
przerwać i niezwłocznie powiadomić Inwestora.
Dokładną lokalizację przesadzanych drzew ustalić z Inspektorem nadzoru i Ogrodnikiem
Miejskim, ze względu na możliwą kolizję korzeni z istniejącymi sieciami gazowymi. Prace w
zakresie przygotowywania dołków pod przesadzane drzewa przeprowadzać ze szczególną
ostrożnością
Wszystkie prace związane z sadzeniem drzew, krzewów, pnączy i bylin, zakładaniem
trawników i wysiewem nasion powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
oraz „Zaleceniami dotyczącymi realizacji zieleni” opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie
Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” (Kraków 2007).
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Do zakładania terenów zieleni wykorzystać firmy o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Wszystkie prace przy drzewach i krzewach prowadzić pod ścisłym nadzorem Inspektora ds.
zieleni (NOT/SITO), który zweryfikuje konieczność usunięcia drzew i krzewów w terenie, ustali
szczegółowe sposoby zabezpieczenia zieleni do zachowania, uzgodni trasy poruszania się sprzętu
ciężkiego i ruchu na placu budowy, miejsc składowania materiałów budowlanych, mas ziemnych,
sposób prowadzenia prac dostosowany do stanu zdrowotno-technicznego drzewa, określi też
szczegółowe sposoby i warunki przygotowania drzew do przesadzenia.
Zniszczenie drzew i krzewów wskazanych do zachowania spowodowane niewłaściwym
wykonaniem robót ziemnych, lub wykorzystaniem sprzętu, w sposób szkodliwy dla roślinności
skutkować będzie wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej - zgodnie z zapisami ustawy o
ochronie przyrody.
Wielkość i standard materiału roślinnego można zmienić jedynie za zgodą Inwestora.
Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie
podlane, a tymczasowe zabezpieczenia usunięte.
Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane prawem aprobaty
lub atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót, a także za zgodność wykonania robót z
Dokumentacją Projektową.
Okres gwarancyjny na wykonanie robót sprawia, iż ostateczny odbiór prac może nastąpić
dopiero po jego upływie od terminu wykonania robót, jednakże po upływie pełnego sezonu
wegetacyjnego.
W ramach pielęgnacji zieleni wskazane lub dodatkowe prace należy zastosować wobec
wszystkich nowych nasadzeń jak i roślinności adaptowanej. Wykonawca ma obowiązek
odtworzenia wszystkich uszkodzonych podczas prac nasadzeń zieleni i trawników, nawet poza
obszarem inwestycji, wg tych samych standardów. Zieleń odtwarzana wchodzi w zakres prac
pielęgnacyjnych na okres gwarancyjny analogicznie jak nowo projektowana i adaptowana.
Inspektor nadzoru może wskazać dodatkowe prace pielęgnacyjne konieczne do uwzględniania w
harmonogramie prac w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
W ramach prac pielęgnacyjnych koniecznie przeprowadzić usunięcie posuszu.
Drzewa do formowania koron wyznaczyć w terenie, doliczyć ok. 30% do podanej
ilości.
Podczas wykonywania prac w terenie możliwa jest konieczność przeprowadzenia większej
ilości cięć formujących nisko osadzone korony drzew niż wskazana w tabeli. Skrajnia ścieżki
powinna zachować 2,5 do minimum 2,2m wysokości. Cięcia muszą być przeprowadzone przez
specjalistyczną firmę ogrodniczą zgodnie ze sztuką, po uzgodnieniu z Inspektorem Zieleni.
Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić się od
istniejącego poziomu o więcej niż +10 i -10cm i to nie w bezpośrednim sąsiedztwie pnia (minimum
0,5-1,0m odstępu) tak aby nie uszkodzić korzeni żywicielskich, w przypadku odstępstwa stosować
zabezpieczenia i wzmocnienia (ekrany, murki).
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Drzewa adaptowane które znajdą się bezpośrednio w strefie przy poboczu drogi należy w
miarę możliwości ominąć podczas prac ciężkim sprzętem zagęszczającym grunt w ich strefie
korzeniowej. Zagęszczenie gruntu grozi utratą statyki drzewa i/lub jego obumarciem, obydwa co
wiąże się z naliczeniem kar.
W przypadku konieczności ułożenia krawężników w zasięgu systemu korzeniowego drzew,
a zwłaszcza w rzucie koron, należy stosować rozwiązania technologiczne najmniej szkodzące
drzewom np. zastosowanie krawężników typu mostowego. Jeśli jest nie możliwe wskazane jest
zamontowanie ekranów korzeniowych wzdłuż linii krawężnika drogowego i dokładne przycięcie
i zabezpieczenie korzeni za ekranem. Inspektor nadzoru ds. zieleni wskaże w terenie gdzie
niezbędne jest montowanie ekranów korzeniowych wzdłuż linii krawężnika drogowego, celem
prawidłowego przycięcia i zabezpieczenia korzeni drzew.
Strefa minimalnej ochrony pnia powinna wynosić 2-3m od pobocznicy pnia.
W strefie pnia i korzeni adaptowanych (do min 2-3m na boki) starać się nie zmieniać
podbudowy pobocza ani zagęszczać jego stanu, gdyż grozi to uszkodzeniem korzeni statycznych
drzewa i utratą jego statyki!
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Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie
Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku
od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13
DP4360W
Etap IVb: przebudowa Alei Obrońców Tobruku od wysokości dz.ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego

4

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny

rys. IV.1.0

2. Plan sytuacyjny

rys. IVa.2.1 do IVa.2.2, IVb.2.3

3. Profil podłużny

rys. IV.3.1

4. Przekroje normalne

rys. IV.4.1

5. Szczegóły konstrukcyjne

rys. IV.5.1

58
Biuro Projektów NOW- EKO Sp. z o.o.

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

