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1.PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI 

Podstaw�  wykonania dokumentacji by
a Umowa Nr 20/08/I� /IR z dnia 19 wrze� nia 2008r 

zawarta pomi� dzy Miejskim Przedsi� biorstwem Oczyszczania Spó
ka z o. o. w Toruniu przy ul. 

Grudzi� dzkiej 159 a ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wi� lana 46, 60-401 Pozna� .  

 

2.OGÓLNY ZAKRES OPRACOWANIA 

·  Inwentaryzacja istniej� cego pasa zieleni. 

·  Okre� lenie wytycznych piel� gnacji i przebudowy istniej� cego pasa zieleni. 

·  Projekt rozbudowy istniej� cego zadrzewienia i zakrzewienia w celu spe
nienia wymaga�  

prawnych (Rozporz� dzenie Ministra 	 rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegó
owych wymaga�  dotycz� cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni� cia, jakim 

powinny odpowiada
  poszczególne typy sk
adowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549). 

§ 11. 1. Sk
adowisko odpadów otacza si�  pasem zieleni z
o� onym z drzew i krzewów, w celu 

ograniczenia do minimum niedogodno� ci i zagro� e�  powstaj� cych 

na sk
adowisku odpadów w wyniku emisji odorów i py
ów, roznoszenia odpadów przez wiatr, 

ha
asu i ruchu drogowego, oddzia
ywania zwierz� t, tworzenia si�  aerozoli oraz po� arów. 

2. Minimalna szeroko��  pasa zieleni wynosi 10 m. 

3. Dla sk
adowisk odpadów, na których sk
adowane s�  wy
� cznie odpady inne ni�  komunalne, 

konieczno��  wykonania pasa zieleni, jego szeroko��  i usytuowanie uzale� nia si�  od uci�� liwo� ci  

i lokalizacji sk
adowiska  

·  Opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OBJ � TEGO PROJEKTEM ZIELENI 

Miejskie Sk
adowisko Odpadów powsta
e w 1964 r. zlokalizowane jest w pó
nocnej cz�� ci 

miasta Torunia w dzielnicy przemys
owo-sk
adowej w odleg
o� ci ok. 12 km od centrum miasta. 

Teren MSO s� siaduje od pó
nocnego wschodu ze sk
adowiskiem popio
ów EC TORU� , od 

po
udniowego wschodu z terenami oczyszczalni � cieków ELANA, od po
udnia z terenami 

przemys
owymi i lini�  kolejow� , a od pó
nocnego zachodu  z lasem i jest po
o� ony poza obszarami 

zabudowy miejskiej. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach MSO w Toruniu jest sk
adowiskiem 

odpadów innych ni�  niebezpieczne i oboj� tne, z wydzielon�  kwater�  sk
adowania odpadów 

niebezpiecznych. 
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Jest to sk
adowisko typu nadpoziomowego. 	� czny obszar sk
adowiska wynosi 15,3ha 

Sk
adowisko jest ogrodzone. Teren przeznaczony pod sk
adowanie obejmuje 4 kwatery sk
adowe + 

zrekultywowane wylewiska: 

·  Kwatera sk
adowania odpadów innych ni�  niebezpieczne i oboj� tne A i B o pow. 10,5 ha 

(kwatera B zosta
a wy
� czona z eksploatacji w 2002r). 

·  Kwatera sk
adowania odpadów innych ni�  niebezpieczne i oboj� tne N o pow. 1,8 ha, 

eksploatowana od roku 1995 uszczelniona geomembran�  HDPE z zabudowanym uk
adem 

drena� u odcieków. 

·  Zrekultywowane w 1994 r kwatery wylewisk o pow. 1,4 ha. 

·  Kwatera sk
adowania odpadów niebezpiecznych (pogalwanicznych i polakierniczych) o 


� cznej powierzchni 0,8 ha (wy
� czona z eksploatacji od 2002r). 

Ca
y teren sk
adowiska otoczony jest rowem opaskowym, który zbiera wody odciekowe i 

opadowe sp
ywaj� ce z powierzchni ha
d i odprowadza je do odkrytego zbiornika stabilizuj� cego 

odcieki o pojemno� ci 2.700 m3. Zbiornik stabilizacyjny oraz urz� dzenia towarzysz� ce 

zlokalizowane s�  w bezpo� rednim s� siedztwie sk
adowiska w pobli� u kwatery pomi� dzy istniej� c�  

ha
d�  odpadów, kwater�  odpadów niebezpiecznych, a zak
adow�  oczyszczalni�  � cieków 

przedsi� biorstwa „ELANA”. Odcieki powstaj� ce na sk
adowisku odprowadzane s�  systemem 

drena� u a ocieki rowkami opaskowymi. System gospodarki odciekami obejmuje odbiór, transport i 

podczyszczanie odcieków wraz z ociekami w zbiorniku stabilizacyjnym oraz w ko� cowym etapie 

odprowadzenie podczyszczonych odcieków do kanalizacji miejskiej. Obecnie na sk
adowisko 

przyjmowane s�  wy
� cznie odpady inne ni�  niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 

17, 19 i 20. Rocznie do sk
adowania kierowanych jest oko
o 90.000 Mg odpadów. Obecna 

wysoko�
  sk
adowanych odpadów si� ga 35 m nad poziomem otaczaj� cego terenu w przypadku 

eksploatowanej kwatery g
ównej MSO oraz 18 m w przypadku nieeksploatowanej kwatery B 

sk
adowiska.  

Od 1993 roku MPO wspólnie z Urz� dem Miasta Torunia realizuje program modernizacji 

Miejskiego Sk
adowiska Odpadów. W 1994 roku dokonano rekultywacji tarasu powylewiskowego 

(1,4 ha) przemys
owych odpadów p
ynnych oraz uszczelnienia powierzchni geomembran�  HDPE 

1,5 mm z zabudowanym uk
adem drena� u odcieków tarasu oraz nowej kwatery sk
adowej, o 

powierzchni 1,8 ha. Wybudowano zbiornik stabilizacyjny odcieków, w którym obecnie prowadzony 
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jest proces podczyszczania zgromadzonych odcieków przy zastosowaniu biopreparatów osi� gaj� c 

dobre wyniki procesu oczyszczania, spe
niaj� ce wymogi Toru� skich Wodoci� gów. 

W 1997 roku na MSO nast� pi
 monta�  instalacji do ujmowania i zagospodarowania gazu 

sk
adowiskowego przez firm�  Biogaz Inwestor Sp. z o.o. W roku 2001 osi� gni� to maksymalne 

parametry techniczno-eksploatacyjne. Eksploatacj�  gazow�  obj� to 11 ha sk
adowiska przy ul. 

Kociewskiej. Na tym terenie wywiercono 40 pi� tnastometrowych studni gazowych i po
o� ono sie
  

przewodów zasysaj� cych. Instalacja wyposa� ona jest w urz� dzenia techniczne zasysaj� ce biogaz 

(MPR), magistral�  gazow�  i elektrociep
owni�  (CHP) o mocy 550 kWe i 770 kWt. 

Elektrociep
ownia przy
� czona jest do sieci ciep
owniczej i energetycznej. Ca
o�
  jest w pe
ni 

zautomatyzowana, sterowana komputerowo i bezobs
ugowa. Produkcja energii odbywa si�  bez 

� adnych negatywnych skutków dla � rodowiska.  

W kwietniu 2002 roku odgazowaniem obj� to dalsze 3 ha sk
adowiska poprzez zbudowanie i 

w
� czenie do systemu kolejnych 12 studni (uj�
 ) biogazowych. W styczniu 2004 r. zosta
 

uruchomiony drugi zespó
 pr� dotwórczy o mocy 324 kWe. Od 1 marca 2004 r. instalacja biogazowa 

pracuje z moc�  698 kWe oraz 770 kWt – zagospodarowuj� c  440Nm3/h gazu sk
adowiskowego 

pozyskiwanego z pryzmy z odpadami komunalnymi o wysoko� ci ok. 18 m i podstawie ok. 14 ha. 

Zgodnie z wymogami przepisów prawnych na sk
adowisku prowadzony jest monitoring, 

który obejmuje:  

·  badania substancji i parametrów wska� nikowych w wodach odciekowych i podziemnych  

·  pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych 

·  osiadanie powierzchni sk
adowiska, stateczno�
  zboczy 

·  badanie struktury i sk
adu odpadów 

·  okre� lenie powierzchni i obj� to� ci zajmowanej przez odpady. 

Jednak ze wzgl� dów technicznych i ekonomicznych nie jest mo� liwie pe
ne dostosowanie 

MSO do obowi� zuj� cych obecnie wymaga�  stawianych tego rodzaju obiektu. Z tego powodu 

podj� to decyzj�  o zako� czeniu eksploatacji kwatery B w 2002 roku natomiast zako� czenie 

eksploatacji kwatery g
ównej przewidziano na koniec 2009 roku. Jednocze� nie podj� to decyzje w 

zakresie prac rekultywacyjnych poszczególnych cz�� ci MSO. W tym celu w 2007 r. opracowano 

„Wytyczne techniczne zamkni� cia sk
adowiska wraz z harmonogramem dzia
a�  zwi� zanych z 

rekultywacj�  Miejskiego Sk
adowiska Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej”, które to 

opracowanie sta
o si�  podstaw�  wydania zgody na zamkni� cie Miejskiego Sk
adowiska Odpadów w 
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Toruniu przez Wojewod�  Kujawsko-Pomorskiego (decyzja znak WSRiRW.II.AD/6622-9/07 z dnia 

29.06.2007 r.). Jednocze� nie w celu umo� liwienia funkcjonowania sk
adowiska do czasu 

zako� czenia jego eksploatacji uzyskano pozwolenie zintegrowanie dla eksploatowanej instalacji 

Miejskiego Sk
adowiska Odpadów w Toruniu wydane przez Wojewod�  Kujawsko-Pomorskiego 

(decyzja znak WSRiRW.III.AD/6618-8/07 z dnia 30.10.2007 r.). W wydanym pozwoleniu 

zintegrowanym zobowi� zano zarz� dzaj� cego sk
adowiskiem do wykonania pasa zieleni izolacyjnej 

wokó
 terenu kwater sk
adowania odpadów.  

 W zwi� zku z brakiem wolnego terenu wyst� pi
a konieczno�
  zaprojektowania pasa zieleni 

izolacyjnej wzd
u�  podstawy skarp oraz na samych skarpach (w ich dolnych fragmentach). 

Minimalna szeroko�
  projektowanego pasa zieleni wynosi 10 m. Projektowany pas zieleni 

izolacyjnej jest ca
kowicie spójny z za
o� eniami przewidzianymi w Harmonogramie Dzia
a�  

Zwi� zanych z Rekultywacj�  MSO. 

 Masy ziemne stanowi� ce skarpy os
aniaj� ce korpus sk
adowiska maj�  charakter 

niejednorodny pod wzgl� dem mechanicznym, fizycznym i biologicznym (fot. 1). Na zboczach 

sk
adowiska zachodz�  przypowierzchniowe zsuwy mas ziemnych. Na znacznej d
ugo� ci u podstawy 

skarp wyst� puj�  sp
aszczenia k� ta nachylenia sk
onu maj� ce charakter przypory z zsuni� tych mas 

ziemnych. Zbocze sk
adowiska poro� ni� te jest w znacznej cz�� ci ro� linno� ci�  trawiast� . Na du� ej 

powierzchni, szczególnie w wy� szych partiach warstwa mineralno-humusowa ma niewystarczaj� c�  

mi�� szo�
  - wyst� puje brak zadarnienia. Powierzchnie niezadarnione podlegaj�  erozji wodnej i 

eolicznej. Zsuwy stwierdzono na zachodnim zboczu poro� ni� tym drzewami (tzw. pijany las). Ruchy 

geodynamiczne zboczy s�  skutkiem drga�  generowanych przez obci�� one pojazdy transportowe, 

wje� d� aj� ce drog�  wewn� trzn� , oraz skutkiem dzia
ania wody sp
ywaj� cej po skarpie i odcieków 

przes� czaj� cych si�  na zewn� trz sk
adowiska.  
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 Za
o� ony pas zieleni izolacyjnej pe
ni
 b� dzie jednocze� nie dwie funkcje. Do momentu 

zaprzestania przyjmowania odpadów podstawow�  funkcj�  projektowanego pasa zieleni b� dzie 

tworzenie bariery biogeochemicznej dla ewentualnie migruj� cych z kwatery zanieczyszcze� . Po 

zamkni� ciu kwatery za
o� ony pas zieleni b� dzie dodatkowo form�  rekultywacji skarp. W projekcie 

dobrano takie gatunki (pionierskie i ekspansywne), aby pas zieleni poszerza
 si�  samoistnie w 

kierunku wierzchowin zadrzewianych kwater. Wprowadzane na skarpy drzewa i krzewy poprawi�  

dodatkowo stateczno�
  zboczy oraz zahamuj�  procesy erozyjne. 

 Opracowuj� c projekt uwzgl� dniono informacje zawarte w „Wytycznych technicznych 

zamkni� cia sk
adowiska wraz z harmonogramem dzia
a�  zwi� zanych z rekultywacj�  Miejskiego 

Sk
adowiska Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej” opracowanych przez ABRYS Technika sp. 

z o.o. z Poznania (2007) oraz w „Ocenie stateczno� ci zboczy na terenie Miejskiego Sk
adowiska 

Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej” wykonanej przez GEOTECHNICA sp. z 

o.o. z Torunia.  

 

Fot. 1 Widok na górny,  niezadarniony fragment skarpy Kwatery G
ównej   
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4.INWENTARYZACJA ISTNIEJ � CEGO PASA ZIELENI IZOLACYJNEJ 

MSO W TORUNIU  

4.1.METODA INWENTARYZACJI 

Zakres inwentaryzacji obejmowa
 istniej� cy pas zieleni izolacyjnej wokó
 kwater MSO w 

Toruniu. Inwentaryzacj�  istniej� cego zadrzewienia i zakrzewienia wykonano w celu 

zaprojektowania nasadze�  uzupe
niaj� cych spe
niaj� cych wymagania prawne przewidziane dla  pasa 

zieleni izolacyjnej. Inwentaryzacje wykonano na podk
adzie kartograficznym w skali 1:500. 

Istniej� ce drzewa i krzewy zaznaczono na mapie kolorem zielonym. Pojedyncze drzewa lub krzewy 

oznaczono symbolami, natomiast grupy zaznaczono powierzchniowo.  

	 � cznie zinwentaryzowano 74 stanowiska drzew i krzewów, którym przydzielono kolejne pozycje 

inwentaryzacyjne (od 1 do 74).  

Ziele�  projektowan�  oznaczono na mapie kolorem czerwonym. 	� cznie zaprojektowano 20 

nowych stanowisk, którym przydzielono numeracj�  od 75 do 94. 

 W przypadku drzew pojedynczych i ma
ych grup podano � rednice pni (tzw. pier� nic� ) 

mierzon�  na wys. 1,3 m od powierzchni gruntu. Dla drzew wielopiennych pier� nic�  podano z „+” 

 Powierzchnie du� ych grup drzew i krzewów pasa izolacyjnego okre� lono metodami 

geodezyjnymi i scharakteryzowano w zakresie niezb� dnym do wykonania projektu uzupe
niaj� cego. 

 

4.2.WYNIKI INWENTARYZACJI 

Przeprowadzona inwentaryzacja wykaza
a, � e obecnie istniej� cy pas zieleni wokó
 MSO w 

Toruniu nie jest jednorodny pod wzgl� dem struktury gatunkowej i wiekowej. Przewa� a ro� linno�
  

spontanicznie odnawiaj� ca si�  g
ównie z odrostów i samosiewu. Nasadzenia regularne wyst� puj�  

sporadycznie, g
ównie wzd
u�  drogi dojazdowej. Istniej� cy pas zieleni nie ma zachowanej 

minimalnej szeroko� ci 10m wymaganej Rozporz� dzeniem Ministra 	 rodowiska z dnia 24 marca 

2003 r. w sprawie szczegó
owych wymaga�  dotycz� cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i 

zamkni� cia, jakim powinny odpowiada
  poszczególne typy sk
adowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 

549). Szeroko�
  ta jest zachowana jedynie w pó
nocno-zachodniej cz�� ci. Pozosta
e fragmenty 

zadrzewienia nie stanowi�  odpowiedniej bariery biogeochemicznej dla sk
adowiska.  

 Konieczne jest wykonanie nasadze�  uzupe
niaj� cych, aby uzyska
  szeroko�
  pasa drzew i 

krzewów min 10 m. 
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ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANEJ RO � LINNO � CI 

1. � nieguliczka bia
a Symphoricarpos albus Duhamel, � liwa domowa mirabelka Prunus 

domestica L. – pas krzewów o szeroko� ci ok. 3 m 

2. Berberys (kwa� nica) Berberis L. –  rz� d o szeroko� ci 2 m, Dere�  bia
y Cornus alba L.,  

3. Ligustr  Ligustrum L. – szpaler o szeroko� ci 1 m. 

4. Topola czarna Populus nigra L., Ø 27 cm 

5. � liwa domowa Prunus domestica L. – szpaler o szeroko� ci 4 m (8 szt.) 

6. Karagana syberyjska (akacja syberyjska, akacja � ó
ta lub grochodrzew syberyjski) 

Caragana arborescens Lam., – 2 krzewy 

7. Topola czarna Populus nigra L., Ø 28 cm 

8. Tawu
a japo� ska Gold Mound  Spiraea japonica Gold Mound – szpaler.  

9. Ligustr  Ligustrum L. – szpaler o szeroko� ci 1 m 

10. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L. – 7 szt., wysoko�
  6 m (Ø 5 cm,  Ø 9 cm, Ø 7+8 cm, Ø 9+7+6 cm, Ø 4+4cm, Ø 

4cm,  Ø 6cm 

11. Ligustr  Ligustrum L. – szpaler 

12. Bez koralowy (dziki bez koralowy) Sambucus racemosa L. – krzew o pow. 3 m2 

13. Oliwnik w � skolistny (oliwnik zwyczajny) Elaeagnus angustifolia L. 

14. Klon jesionolistny Acer negundo L., Ø 16 cm 

15. Jab
o�  domowa Malus domestica Borkh. 

16. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L. – 2 szt. Ø 8 cm, Ø 9 cm 

17. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L. – k� pa o pow. 15 m2 

18. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L. 

19. Szpaler drzew: Klon jesionolistny Acer negundo L., Ø 8 cm, Topola czarna Populus nigra L., 

Ø 12 cm, Wierzba bia
a Salix alba L., Ø 33 cm, Topola czarna Populus nigra L., Ø 24 cm, 

Wierzba bia
a Salix alba L., Ø8 cm i Ø 7 cm i  Ø 8 cm, Topola czarna Populus nigra L., Ø 21 

cm, Topola szara Populus x canescens Sm. Ø 15 cm, Topola czarna Populus nigra L., Ø 23 

cm, Klon jesionolistny Acer negundo L., Ø 10 + 9 cm 

20. Bez czarny Sambucus nigra L. – k� pa o pow. 10 m2 

21. Bez czarny Sambucus nigra L. – k� pa o pow. 5 m2 
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22. Zadrzewienie dooko
a trzcinowiska – 15 szt., (Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth – 2 

szt., Klon jesionolistny Acer negundo L. , Wierzba Salix L. – 3 szt.) 

23. Bez czarny Sambucus nigra L. – pojedyncze krzewy. 

24. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L. o pow. 4 m2. 

25. Bez czarny Sambucus nigra L., pow. – 3 m2. 

26. Morwa bia
a Morus alba –  5 m2.  

27. Klon jesionolistny Acer negundo L., Ø 11 + 10 cm. 

28. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L., k� pa o pow. 100 m2. 

29. Topola berli� ska Populus berolinensis K. Koch, rakowato�
  kory, Ø 27 + 11 cm. 

30. Topola kanadyjska Populus canadensis Moench, Ø 80 cm. 

31. Topola kanadyjska Populus canadensis Moench. 

32. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L., (krzewy i drzewa o pow. 70 m2). 

33. Bez czarny Sambucus nigra L. pow. 250 m2, Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia 

bia
a, grochodrzew akacjowaty)  Robinia pseudoacacia L. – 2 k� py. 

34. Klon jesionolistny Acer negundo L., Ø 21 + 25 + 20 + 12 + 10 cm. 

35. Bez czarny Sambucus nigra L., Klon jesionolistny Acer negundo L., Robinia akacjowa 

(grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty)  Robinia pseudoacacia L. 

36. � liwa domowa mirabelka Prunus domestica L. 

37. Bez czarny Sambucus nigra L. – pojedyncze krzewy. 

38. � liwa domowa mirabelka Prunus domestica L. – forma wielopienna. 

39. Bez czarny Sambucus nigra L., pow. 4 m2 

40. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L., (10 szt. formy krzewiaste i drzewiaste)  

41. Wi � z szypu
kowy Ulmus laevis Pall. Ø 21 + 13 + 19 + 7 cm. 

42. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L., lu� ne zwarcie 15 szt. 

43. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L., pe
ne zwarcie 30 szt. 

44. Wierzba krucha Salix fragilis L., forma krzewiasta 15 m2. 

45. Wierzba purpurowa Salix purpura L., forma krzewiasta 10 m2. 
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46. Czeremcha ameryka� ska Padus serotina Ehrh., Ø 14 cm2 

47. Czeremcha ameryka� ska Padus serotina Ehrh., Ø 16 + 14 cm 

48. Topola czarna Populus nigra L., Ø 21 + 26 cm 

49. Klon jesionolistny Acer negundo, Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, 

grochodrzew akacjowaty) Robinia pseudoacacia L., Czeremcha ameryka� ska Padus 

serotina, zadrzewienia pó
zwarte. 

50. Topola osika Populus Tremula L., Sosna pospolita Pinus sylvestris L. – 6 szt., wys. 3 m 

51. Topola szara Populus x canescens Sm. Ø 30 cm. 

52. Suchodrzew Lonicera L. – rz� d krzewów. 

53. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L. Ø 6 cm. 

54. Klon jesionolistny Acer negundo L., Ø 3-5 cm. 

55. Topola kanadyjska Populus canadensis Moench, Ø 38 cm. 

56. Topola kanadyjska Populus canadensis Moench, Ø 58 cm. 

57. Topola kanadyjska Populus canadensis Moench, Ø 52 cm. 

58. Topola kanadyjska Populus canadensis Moench, Ø 36 cm. 

59. Topola kanadyjska Populus canadensis Moench, Ø 57 cm. 

60. Topola kanadyjska Populus canadensis Moench, Ø 65 cm. 

61. Klon jesionolistny Acer negundo L. – 4 szt., Bez czarny Sambucus nigra L., pow. 5 m2. 

62. Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth – 7 szt., rz� d zamieraj� cych, jedna � ywa 

63. Zadrzewienie zwarte – Klon jesionolistny Acer negundo L.,, szeroko�
  pasa 20 m, domieszki, 

Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L., Topola Populus, Zadrzewienie zgodne z Rozporz� dzeniem ... Bez czarny 

Sambucus nigra L., � liwa domowa mirabelka Prunus domestica L., Jab
o�  domowa Malus 

domestica Borkh. 

64. D� b szypu
kowy Quercus robur L., Ø 41 + 45 cm. 

65. Klon jesionolistny Acer negundo L.  – zwarcie lu� ne. 

66. Topola czarna Populus nigra L., Ø 44 cm, jemio
a, posusz 20%. 

67. Topola czarna Populus nigra L., Ø 40, jemio
a, posusz 20%. 

68. Topola czarna Populus nigra L., Ø 37 + dziupla na wysoko� ci 1,5 m, posusz 10%. 

69. � liwa domowa mirabelka Prunus domestica L. – forma wielopienna. 

70. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L.– 5 pni. 
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71. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L.– 2 krzewy. 

72. Morwa bia
a Morus alba – forma wielopienna. 

73. Forsycja zwis
a Forsytha suspensa (Thunb.) Vahl –  � ywop
ot wzd
u�  op
otowania  

74. Robinia akacjowa (grochodrzew bia
y, robinia bia
a, grochodrzew akacjowaty) Robinia 

pseudoacacia L. Ø 13 cm. 

�

5.WYTYCZNE DOTYCZ � CE PIEL � GNACJI I PRZEBUDOWY 

ISTNIEJ � CEGO PASA ZIELENI 

5.1.POZYCJA INWENTARYZACYJNA 63 

Zadrzewienie od strony pó
nocno-zachodniej ma do�
  zwarty charakter i wymaga jedynie 

niewielkich ci�
  piel� gnacyjnych i sanitarnych. Konieczne jest usuni� cie wy
� cznie martwych 

konarów i martwych egzemplarzy drzew i krzewów.  Usuni� cie martwych sztuk umo� liwi 

samoistn�  sukcesj�  i odnowienie z samosiewu.  

 Ci� cia poprawiaj�  stan sanitarny drzewostanu bowiem eliminuj�  drzewa chore b� d� ce 

� ród
em infekcji dla pozosta
ych oraz poprawie ulega stan bezpiecze� stwa. 

 Nie dopuszczalne jest zbyt silne przerzedzenie zadrzewienia, zwa� ywszy na funkcj	  

izolacyjn�  i przeciwerozyjn�  porastaj� cej skarp	  ro� linno� ci. Karpy po usuni	 tych drzewach i 

krzewach nale� y bezwzgl	 dnie pozostawi
 . 

Do wykonywania ci�
  piel� gnacyjnych i sanitarnych nale� y stosowa
  pi
y mechaniczne i 

r� czne. Pnie drzew i ga
� zie nale� y wynosi
  r� cznie do drogi. Ze wzgl� du na konieczno�
  

zachowania stabilno� ci skarpy i warstwy organicznej niedopuszczalne jest stosowanie zrywki 

wleczonej i podwieszonej. Ro� linno�
  istniej� ca, nie przeznaczona do usuni� cia, powinna by
  przez 

Wykonawc�  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je� li ro� linno�
 , która ma by
  zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc� , to powinna by
  odtworzona na Jego koszt, w sposób 

zaakceptowany przez Zleceniodawc� .  

Zaleca si�  prowadzenie wszelkich prac zwi� zanych z ci� ciem drzew, przez osoby 

posiadaj� ce odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki 

dendrologicznej. 

Zaleca si�  przeprowadzenie ci�
  w okresie gdy drzewa i krzewy s�  w stanie bezlistnym. 

Ci� cia nale� y wykona
  tak, by nie usun�
  wi� cej ni�  20% masy asymilacyjnej drzewa, ci� cie 
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grubych ga
� zi i konarów traktowa
  jako ostateczno�
 . Przy usuwaniu ga
� zi i konarów ci� cie 

wyrównuj� ce poprowadzi
  w takiej odleg
o� ci od pnia g
ównego aby nie uszkodzi
  nasady. 

 Wi� ksze ga
� zie ci�
  metod�  ”na trzy etapy”. Rany po odci� tych korzeniach zabezpiecza
  

dwusk
adnikowo. 

Uwaga: Szczególn�  ostro� no�
  nale� y zachowa
  przy prowadzeniu prac przy d� bie, gatunek ten � le 

znosi ci� cia i prace przy korzeniach. 

5.2.POZYCJE INWENTARYZACYJNE:  66, 67, 68 

Oznaczone tymi numerami topole s�  do�
  silnie opanowane przez pó
paso� ytnicz�  jemio
�  

(Viscum album L.)! w zwi� zku z tym, � e gatunek ten jest gro� ny dla innych drzew, zaleca si�  

przeprowadzi
  do�
  silne ci� cia koron opanowanych topoli.  

 

 

 

 

Fot. 2. Zadrzewienie o charakterze zwartym w pó
nocno-zachodniej 
cz	� ci sk
adowiska 
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Fot. 3. Widok na zadrzewienie nr 22 z brzoz�  brodawkowat�  (Betula 
pendula Roth), klonem jesionolistnym  (Acer negundo L.), wierzb�  (Salix L)  

Fot. 4. Istniej� cy pas zieleni izolacyjnej przewidziany do nasadze�  uzupe
niaj� cych 
(poz. Inwentaryzacyjne: 35-40) 
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Fot. 5. Skarpa kwatery g
ównej, przeznaczona do obsadzenia sosn�  czarn�  i górsk�  
oraz rokitnikiem 

Fot. 6. Na drugim planie skarpa kwatery B, przeznaczona do obsadzenia sosn�  
czarn�  i górsk�  oraz rokitnikiem 
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Fot. 7. Na pierwszym planie topola szara (poz. 51) , wg
	 bi samosiew sosnowy (poz. 50) 
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6.PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJ � CEGO PASA ZIELENI 

IZOLACYJNEJ W CELU SPE	NIENIA WYMAGA �  PRAWNYCH 

6.1.WARUNKI LOKALIZACYJNE I GLEBOWE DLA PROJEKTOWAN EGO PASA 

ZIELENI 

Zadrzewienie zinwentaryzowane na pó
nocno-zachodniej skarpie kwatery g
ównej ma ponad 

30 lat. Panuj�  tu korzystniejsze warunki do naturalnej sukcesji ro� linnej, bowiem w pobli� u skarpy 

znajduje si�  kompleks le� ny. W zwi� zku z wystaw�  pó
nocn�  ewapotranspiracja (parowanie 

bezpo� rednie z gruntu oraz transpiracji ro� lin) jest mniejsza, a tym samym gleba na skarpie ma 

wy� sz�  wilgotno�
 . Na wystawie po
udniowej wilgotno�
  utworów glebowych na skarpie jest w 

znacznym stopniu niewystarczaj� ca. Rozwój sukcesji ro� linnej jest tu do�
  powolny i wynika z 

trudnych warunków gruntowo-wodnych. Stwierdzono równie� , � e grunt na skarpach stanowi 

mieszanin�  ró� nych utworów.  

Wprowadzenie ro� linno� ci z
agodzi w znacznym stopniu oddzia
ywanie sk
adowanych 

odpadów i doprowadzi do poprawy estetyki powierzchni sk
adowiska. Biologiczne 

zagospodarowywanie mo� liwe jest wtedy, gdy nieu� ytki wolne s�  od sk
adników toksycznie 

oddzia
ywuj� cych na ro� linno�
 . Wewn� trzna niezbyt silna czynno�
  termiczna sk
adowiska ma 

mniejszy wp
yw na ro� linno�
 . 

Istotne znaczenie na udatno�
  nasadze�  i ich dalszy rozwój maj�  warunki wodne. Na 

skarpach sk
adowisk nadpoziomowych ro� linno�
  korzysta g
ównie z wody opadowej, wyst� puj� cej 

g
ównie w postaci kapilarnej. Gospodark�  tak�  nazywa si�  typu opadowo-wodnego (typ 

ombrofilny). 

 Najbardziej przydatne do nasadze�  w tych warunkach s�  gatunki drzew i krzewów, które 

mog�  szybko wykszta
ci
  system korzeniowy. Warstwa humusu nie powinna mie
  mniej ni�  0,5m 

mi�� szo� ci dla krzewów oraz 0,75 m dla drzew.  

Istotne elementy negatywnie oddzia
ywuj� ce na istniej� c�  i wprowadzan�  ro� linno�
 :  

·  niewielka mi�� szo�
  warstwy organicznej,  

·  akumulacja zanieczyszcze�  chemicznych w warstwie mineralnej i organicznej,  

·  erozja wodna i eoliczna,  

·  zmienne warunki wilgotno� ciowe,  

·  dzia
anie wiatru,  

·  du� e nachylenie skarp. 
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6.2.ZA	O � ENIA PROJEKTOWE 

Podstawowym za
o� eniem projektowym jest uzyskanie pasa zieleni izolacyjnej o szeroko� ci 

minimalnej 10 m. W tym celu proponuje si�  zastosowa
  gatunki drzewiaste i krzewiaste o cechach 

pionierskich i ekspansywnych, charakteryzuj� cych si�  wytrzyma
o� ci�  na dzia
anie wiatru, mrozu 

oraz zanieczyszcze�  chemicznych. Aby mo� liwy by
 rozwój ro� lin na skarpie wysypiska konieczne 

jest przygotowanie do
ów wype
nionych humusem (NIE OSADAMI � CIEKOWYMI!! ). 

Na fragmentach istniej� cego pasa zieleni w cz�� ci pó
nocno-wschodniej kwatery g
ównej 

przewiduje si�  jedynie niewielki zakres zabiegów piel� gnacyjno-sanitarnych. Na pozosta
ych 

fragmentach konieczne s�  uzupe
nienia istniej� cych grup zadrzewie�  (skarpa pó
nocna Kwatery 

G
ównej i wschodnia Kwatery G
ównej i Kwatery B) lub za
o� enie zupe
nie nowych nasadze�  

(skarpa po
udniowa Kwatery G
ównej i skarpy: zachodnia i po
udniowa kwatery B. U podstawy 

zwa
owiska powinno si�  sadzi
  gatunki drzew o wi� kszym zapotrzebowaniu na wod�  i 

wymaganiach edaficznych.  

Przewiduje si� , � e w zwi� zku z lokalnie wyst� puj� c�  niewystarczaj� c�  mi�� szo� ci�  warstwy 

organicznej na skarpach wyst� pi�  czynniki fizyczne i chemiczne ograniczaj� ce, lub powstrzymuj� ce 

swobodny rozwój systemów korzeniowych. W celu zwi� kszenia pojemno� ci wodnej, przewiduje si�  

domieszanie do gruntu absorbenty wody. 

W zwi� zku z trudnymi warunkami wzrostu wykonawca powinien w kosztorysie uwzgl� dni
  

konieczno�
  wymiany wypadów drzew i krzewów. 

 

6.3.MATERIA	 SADZENIOWY 

Przy wyborze gatunków kierowano si� ; 

·  odporno� ci�  ogóln�  i ekspansywno� ci� , 

·  ograniczon�  mi�� szo� ci�  pod
o� a organicznego,  

·  wra� liwo� ci�   na zanieczyszczenie gleby i powietrza atmosferycznego,  

·  walorami estetycznymi (np. kolorystyka), 

·  ograniczeniem kosztów zakupu i piel� gnacji ro� lin. 

Ze wzgl� du na trudne warunki wzrostu zaleca si�  sadzi
  pojemnikowany wieloletni zdrowy 

materia
 ro� linny tylko najwy� szej jako� ci, pochodz� cy z renomowanych szkó
ek. Drzewa i krzewy 

powinny by
  sadzone wy
� cznie z bry
�  korzeniow�  z pojemników. Drzewa powinny mie
  

prawid
owo rozbudowan�  koron� . 
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ZESTAWIENIE DRZEW I KRZEWÓW DLA PROJEKTOWANYCH ZADR ZEWIE �  

 

75. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Rokitnik zwyczajny (rokitnik 

pospolity) Hippophaë rhamnoides L. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Sosna górska (kosodrzewina) 

Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m. 

76. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold. - 1 szpaler co 3 m. 

77. Klon jawor Acer pseudoplatanus L., szpaler z rozstaw�  co 5 m. 

78. Klon jawor Acer pseudoplatanus L., szpaler z rozstaw�  co 5 m. 

79. Ognik szkar
atny Pyracantha coccinea M.Roem. z rozstaw�  co 1m. 

80. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Rokitnik zwyczajny (rokitnik 

pospolity) Hippophaë rhamnoides L. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Sosna górska (kosodrzewina) 

Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m. 

81. Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m., zupe
nie przy p
ocie, 

uwaga kolektor! 

82. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Rokitnik zwyczajny (rokitnik 

pospolity) Hippophaë rhamnoides L. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Sosna górska (kosodrzewina) 

Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m. 

83. Wierzba p
acz� ca Salix alba L. 'Tristis', 3 szt. z rozstaw�  co 5 m (mapa).  

84. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Rokitnik zwyczajny (rokitnik 

pospolity) Hippophaë rhamnoides L. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Sosna górska (kosodrzewina) 

Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m. 

3 m od zewn� trznej skarpy rowu. 

85. Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m., zupe
nie przy p
ocie 

(do zakr� tu) z rozstaw�  co 1 m. 

86. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.  – uzupe
ni
  szpalerem robinii 1,5 m od kraw� dzi 

p
yt betonowych, z rozstaw�  co 3 m., uzupe
ni
  Karagan�  syberyjsk�  (Caragana arborescens 

Lam.) z rozstaw�  co 3m. 

87. Dosadzi
  5 szt. Robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. nieregularnie, co 3 m 

88. Dosadzi
  10 szt. Robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. w górnej cz�� ci skarpy, z 

rozstaw�  co 3m. 

89. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Rokitnik zwyczajny (rokitnik 

pospolity) Hippophaë rhamnoides L. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Sosna górska (kosodrzewina) 

Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m. 
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90. Klon jawor  Acer pseudoplatanus L. od za
amania p
otu wzd
u�  drogi, szpaler z rozstaw�  co 5 m 

91. Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth, szpaler wzd
u�  drogi a�  od bramy 80 m z 

rozstaw�  co 5 m. 

92. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Rokitnik zwyczajny (rokitnik 

pospolity) Hippophaë rhamnoides L. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Sosna górska (kosodrzewina) 

Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m. 

93. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold., szpaler z rozstaw�  co 3 m. 

94. Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Rokitnik zwyczajny (rokitnik 

pospolity) Hippophaë rhamnoides L. - 2 rz� dy z rozstaw�  3m, Sosna górska (kosodrzewina) 

Pinus mugo Turra -  1 rz� d z rozstaw�  1m. 

 

6.4.OPIS ZASTOSOWANYCH GATUNKÓW  

Gatunki drzewiaste i krzewiaste, stosowane do obudowy stoków musz�  sie charakteryzowa
 : 

du� ymi zdolno� ciami glebotwórczymi, p
ytkim systemem korzeniowym, szybkim wzrostem, 

odporno� ci�  na zmienne warunki wilgotno� ciowe, odporno� ci�  na wiatry, silne nas
onecznienie i 

dzia
anie mrozu, du��  zdolno� ci�  krzewienia si� , samosiewu lub odradzania si�  z odro� li 

korzeniowych, zdolno� ci�  pobierania sk
adników mineralnych z trudno przyswajalnych zwi� zków, 

zdolno� ci�  symbiozy z mikroorganizmami, zdolno� ci�  szybkiej aklimatyzacji i wytrzyma
o� ci�  na 

du� e zmiany warunków mikroklimatycznych oraz niekorzystne w
a� ciwo� ci chemiczne i fizyczne 

utworów tworz� cych skarpy. 

 Sosna czarna (Pinus nigra J.F. Arnold) Drzewo bardzo dekoracyjne zwykle dorastaj� ce do 30 

m z szerok�  koron� , w starszym wieku cz� sto sp
aszczon� . Charakteryzuje si�  ma
ymi 

wymaganiami glebowymi. Ro� nie nawet na wydmach Gatunek cenny do nasadze�  w rejonach 

przemys
owych, wytrzymuje zanieczyszczenie powietrza, odporna na dzia
anie silnych wiatrów.  

 Sosna górska (Pinus mugo Turra) Bardzo zmienny gatunek, z ró� nymi odmianami. Od 

niskich krzewów do drzew o wys. 10 -25 m. (w tym wypadku nale� y zastosowa
  form�  krzewiast� ). 

Cenne s�  przede wszystkim odmiany krzewiaste, rozrastaj� ce si�  szeroko, powstrzymuj� ce procesy 

erozyjne gleb na zboczach. Gatunek o bardzo ma
ych wymaganiach glebowych, cz� sto stosowana 

do zadrzewiania wydm i pisków nadmorskich. 

 Rokitnik pospolity  (Hippophae rhamnoides L.) krzew lub ma
e drzewko z odrostami 

korzeniowymi dekoracyjne s�  przede wszystkim krzewy � e� skie z mas�  jaskrawo zabarwionych 

owoców, g� sto pokrywaj� cych ga
� zie. Gatunek kseromorficzny, � wiat
o�� dny, odporny na susz� , 
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zanieczyszczenia powietrza, mrozy i niewielkie zasolenie gleby. Ekspansywny – tworzy zaro� la, 

odrosty z p
ytko rozmieszczonych, d
ugich korzeni ukazuj�  si�  w du� ej odleg
o� ci od krzewu 

macierzystego, zw
aszcza na lekkich glebach. Stosowany do zadarniania i umacniania gleb 

piaszczystych i wydm, stromych zboczy, do rekultywacji terenów poprzemys
owych, lubi gleby 

wapienne. 

 Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) Drzewo o wysoko� ci do 25 m wys. daj� ce  

odrosty z korzeni, ma
o wymagaj� ce w stosunku do gleby, dobrze znosi susz� . Jest to podstawowy 

pionierski gatunek stosowany do zadrzewienia nieu� ytków poprzemys
owych, ha
d, wysypisk, 

zwa
ów pow� glowych, wyrobisk popiaskowych, stromych zboczy. P
aski, rozleg
y system 

korzeniowy i odrosty korzeniowe umacniaj�  powierzchni�  gleby i przeciwdzia
aj�  erozji. Symbioza 

z bakteriami glebowymi umo� liwia wzrost na najbardziej ja
owych glebach.  

 Wierzba p
acz� ca (Salix xsepulcralis Simonk. ‘Chrsocoma’) Gatunek ozdobny o szerokiej 

koronie z cienkimi zwisaj� cymi do ziemi p� dami. Przyjmuje si�  najlepiej wiosn� . Drzewo bardzo 

dekoracyjne. Najpospolitsza z uprawianych wierzb ozdobnych, uwa� ana cz� sto za odmian�  wierzby 

bia
ej, w rzeczywisto� ci jest miesza� cem chi� skiej wierzby „p
acz� cej” – S. babylonica ‘babylon’ i 

zó
tokorej S. alba ‘Vitellina’ Zajmuje du� o miejsca.   

 Brzoza brodawkowata (Betula verrucosa Ehrh.) Drzewo do 30 m wysoko� ci. 

Charakterystyczny pokrój dzi� ki d
ugim i cienkim ga
� zkom zwisaj� cym z konarów. Jedno z 

naj
adniejszych drzew krajowych, ozdobne przez ca
y rok z wczesnym rozwojem li� ci. Jest 

gatunkiem pionierskim. Mo� e by
  sadzona na najbardziej suchych i ja
owych piaszczystych 

glebach, na wydmach, nieu� ytkach przemys
owych np. zwa
ach w� glowych, wyrobiskach 

popiaskowych. Znosi zanieczyszczenie atmosfery. P
aski system korzeniowy wyja
awia silnie gleb�  

ograniczaj� c wzrost innych ro� lin. 

 Klon jawor  (Acer pseudoplatanus L.) Drzewo do wys. 30 m. bardzo dekoracyjne, odporne 

na dzia
anie silnych wiatrów.  

 Karagana syberyjska (Caragana arborescens Lam.) Wysoki krzew, niekiedy ma
e 

drzewko (do wys. 6 m). Do�
  wczesny rozwój na wiosn� . Gatunek pionierski, odporny na mrozy i 

lekkie zasolenie gleby. Starsze okazy tworz�  wysokie g� ste k� py.  

 Ognik szkar
atny (Pyracantha coccinea M.Roem.) Krzew zwykle do 2 m. tworzy g� ste, 

cierniste grupy. Wymaga gleby � yznej gliniasto-piaszczystej lub próchnicznych i ciep
ych z 

zawarto� ci�  wapna. Przedk
ada stanowiska s
oneczne, lecz os
oni� te od mro� nych wiatrów. 

Wykazuje du��  odporno�
  na susz� . Uszkodzenia mrozowe regeneruje, ale do�
  wolno. Krzew 
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bardzo dekoracyjny, dzi� ki szkar
atnym owocom zwykle obficie pokrywaj� cym p� dy. Po 

posadzeniu krzewów p� dy skraca si�  o po
ow� . 

 

6.5.SPOSÓB SADZENIA 

Prace na skarpie i nierównym terenie, wymagaj�  uwagi i ostro� no� ci podczas wykonywania  

wszystkich czynno� ci zwi� zanych z nasadzeniami i piel� gnacj�  posadzonych ro� lin.  

Najlepsz�  por�  sadzenia wi� kszo� ci gatunków drzew  i krzewów li� ciastych jest jesie� .  

Ro� liny pochodz� ce ze szkó
ek pojemnikowych mo� na sadzi
  przez ca
y okres wegetacji. 

 Transport i sadzenie powinno odbywa
  si�  w dni niezbyt upalne. Drzewa proponuje si�  

sadzi
  w do
ach o g
� boko� ci 0,75 m i � rednicy 0,75 m, z pe
n�  wymian�  gruntu na ziemi�  

urodzajn� . Krzewy sadzi
  w do
ach o g
� boko� ci 0,5m i � rednicy 0,5m wype
nionych ziemi�  

urodzajn� . G
� boko�
  sadzenia - 5cm ni� ej ni�  ros
y w pojemniku. Po posadzeniu drzewa i krzewy 

nale� y obficie podla
 .  

NIE NALE � Y STOSOWA�  JAKO ZAMIENNIKA ZIEMI ORGANICZNEJ: OSADÓW 

PO� CIEKOWYCH, KOMPOSTÓW I INNYCH KOMPOZYTÓW O SZKODLIW YM 

DZIA	ANIU NA RO � LINY!!! 

Drzewa i krzewy nale� y wsadza
  w do
y z ca
kowit�  wymian�  gruntu, przy czym skarp�  

poni� ej górnego rz� du sosny górskiej nale� y umocni
  kiszk�  faszynow� . Kiszk�  faszynow�   

wierzbow�  o � rednicy 15 cm nale� y umie� ci
  i zakotwiczy
  wzd
u�  zewn� trznych kraw� dzi do
ów 

obsadzonych kosodrzewin� .  

 W celu zabezpieczenia drzew przed przewróceniem i ustalenia pozycji pionowej na skarpie 

nale� y zastosowa
  palikowanie. Pale w ilo� ci 3 szt o Ø min. 4cm na ka� de drzewo nale� y 

zamontowa
  przed  posadowieniem drzewa w dole, na g
� boko� ci ok. 60 cm.  Paliki powinny by
  

zaimpregnowane metod�  pró� niowo-ci� nieniow�  zabezpieczaj� c�  drewno przed deprecjacj�  w 

ziemi. Wi� za
  pale naprzemianlegle, ta� mami ogrodniczymi o szer. min 2,5 cm, wokó
 pnia 

pozostawiaj� c 1-3 cm „luzu”, aby zapobiec obcieraniu pnia przez ta� m� . Wokó
 drzew po 

posadzeniu nale� y uformowa
  „misy”, podsypa
  je 15- cm warstw�  kory i obficie podla
 .   

W PRZYPADKU KOLIZJI NOWYCH NASADZE �  Z ISTNIEJ � CYMI (NP. 

SZPALERÓW), ZADRZEWIENIA ISTNIEJ � CE NALE � Y POZOSTAWI � , A SZPALER 

PRZESUN��  LUB PRZERWA �  JEGO CI� G	O �� ! 
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Tak� e skutecznym sposobem sadzenia drzew i krzewów na stromych skarpach jest 

stosowanie w� skich tarasów zwanych 
awkami lub pó
kami. 	awy na ca
ej d
ugo� ci musz�  mie
  

po
o� enie poziome (równoleg
e do warstwic) lub lekko nachylone ku stokowi. Szeroko�
  
aw ustala 

si�  zale� nie od spoisto� ci gleby. Wykonanie 
aw wymaga w pewnym zakresie pracy r� cznej. 	awy 

wykonuje si�  na ogó
 dla sadzonek.  

Proponuje si�  ziemi�  urodzajn�  wprowadzan�  do do
ów zasili
  (1kg/1m3) poprzez 

WYMIESZANIE mieszank�  TerraCottem lub inn� , o podobnym dzia
aniu i  zdolno� ci poch
aniania 

wody - 10 000 g/100 g. Mieszanki tego rodzaju decyduj�  o racjonalnej gospodarce wod�  i wp
ywaj�  

na przyrost masy zielonej i wzrost ro� lin.  

 Wymieszane razem superabsorbuj� ce polimery, nawozy, stymulatory wzrostu i materia
 

no� nikowy w sposób synergiczny wp
ywaj�  na: 

·  zwi� kszanie retencyjno� ci gleby, 

·  w
a� ciwy rozwój systemów korzeniowych, 

·  prawid
owy wzrost, kwitnienie i owocowanie, 

·  ograniczenie ilo� ci i cz� stotliwo� ci nawadniania, 

·  mo� liwo�
  rozwoju ro� lin w zdegradowanych, np. zasolonych glebach, 

·  redukowanie „szoku” fizjologicznego u przesadzanych ro� lin.  

 Zastosowane w mieszance polimery hydroabsorbuj� ce podwy� szaj�  zdolno�
  pod
o� a do  

magazynowania wody i substancji od� ywczych. Przy kontakcie z wod�  polimery absorbuj�  

cz� steczki wody zwi� kszaj� c swoj�  obj� to�
 , a oddaj�  wod�  wraz ze zmniejszaj� c�  si�  wilgotno� ci�  

otaczaj� cego gruntu. Stymulatory wzrostu wp
ywaj�  na wyd
u� anie i ró� nicowanie komórek korzeni 

oraz pobudzaj�  rozwój ulistnienia i produkcj�  masy zielonej. TerraCottem® jest mieszank�  ponad 

dwudziestu sk
adników z czterech ró� nych grup (hydroabsorbenty, nawozy, organiczny materia
 

no� nikowy) wszystkie w sposób synergiczny bardzo korzystnie wp
ywaj�  na procesy wzrosu ro� lin. 

Sk
ad mieszanki oparty jest na ponad 10-letnich badaniach i ekesperymaentach naukowców na 

Uniwersytecie w Gandawie (Belgia). Sk
ad: organiczne polimery hydroabsorbuj� ce, organiczny 

materia
 no�nikowy, nawozy NPK, mikroelementy, materia
 no� nikowy - lawa wulkaniczna. 

 Mieszanka hydroabsorbentów, zwi� ksza zdolno�
  pod
o� y do magazynowania wody. 

Zawarta dawka startowa nawozów mineralnych i organicznych (rozpuszczalnych i o spowolnionym 

uwalnianiu), odgrywa wa� n�  rol�  w pocz� tkowej fazie wzrostu ro� lin, jak równie�  po wielu 

miesi� cach. 	 ladowe ilo� ci organicznego materia
u no� nikowego wp
ywaj�  na intensywny rozwój 
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systemu korzeniowego w pocz� tkowej fazie rozwoju ro� lin. Materia
 no� nikowy u
atwia jednorodne 

rozprowadzenie wszystkich komponentów i lepsze napowietrzenie gleby. Wymieszane z 

TerraCottem pod
o� e pozytywnie wp
ywa na wygl� d, koszty utrzymania i prze� ywalno�
  ro� lin. 

Nast� puje bowiem szybsze i pe
niejsze ukorzenienie, zwi� ksza si�  odporno�
  ro� lin na susz� , 

polepsza wzrost, p� czkowanie, kwitnienie i owocowanie ro� lin. Zmniejszeniu ulegaj�  koszty 

podlewania (do 70 %) i nawo� enia do (60 %). Ogranicza si�  wyp
ukiwalno�
  nawozów, wzrasta 

aktywno�
  mikrobiologiczna, polepsza si�  napowietrzenie gleby. 

 Polimery hydroabsorbuj� ce nale� y doda
  do gruntu w dawkach podanych przez producenta. 

Dawki najcz�� ciej stosowane to: 

·  drzewa i krzewy iglaste - 1 kg/m3 

·  drzewa i krzewy ozdobne - 2 kg/m3 

·  trawniki i klomby - 150-200 g/m3 

·  donice – 5 kg/m3 

 Parametry ziemi urodzajnej u� ytej przez Wykonawc�  do zape
niania do
ów powinny by
  

zgodne z ogólnie znanymi wymaganiami wprowadzanych grup ro� lin. Ziemia pod k� py ognika 

powinna by
  wapnowana. Dla krzewów iglastych nale� y zastosowa
  ziemi�  torfow�  o obni� onym 

pH.  

 

6.6.SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW W S � SIEDZTWIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 

Na podstawie obserwacji i analiz kolizji systemów korzeniowych drzew z infrastruktur�  

budowlan� , uwzgl� dniaj� c m.in. wyniki bada�  brytyjskich przyjmuje si� , za minimaln�  granic�  

bezpiecznej odleg
o� ci drzew od budynku równ�  1,5 wysoko� ci drzewa. Tak przyj� te kryterium 

bezpiecze� stwa powinno by
  stosowane zarówno przy projektowaniu nowych obiektów jak i 

zak
adaniu nowego zadrzewienia. W przypadku konieczno� ci pozostawienia przyrodniczo cennego 

drzewa w s� siedztwie budowli konieczny jest zabieg ekranowania jego bry
y korzeniowej. 

Konieczno�
  ekranowania wynika  na ogó
 z potrzeby ograniczenia wp
ywu systemów 

korzeniowych na wilgotno�
  o� rodka gruntowego, która decyduje o zmianach obj� to� ci oraz  

no� no� ci gruntów ekspansywnych tzn. i
ów i w mniejszym stopniu glin. Grunty te ulegaj�  skurczowi 

w przypadku zmniejszania wilgotno� ci (przesuszania) b� d�  p� cznieniu w przypadku wzrostu 

wilgotno� ci. 
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S� siedztwo drzew skutkuje cz� sto znacznymi uszkodzeniami konstrukcji obiektów, 

szczególnie, gdy fundamenty np. budynku zalegaj�  powy� ej strefy oddzia
ywania systemów 

korzeniowych. Najcz�� ciej stosowane technologie ekranowania to � cianki wbijane, � cianki 

szczelinowe z chudego betonu lub folia u
o� ona w pionowym wykopie. 	 cianki szczelinowe 

wykonuje si�  umieszczaj� c w wykopie wykonanym np. technik�  wierce�  otworów cz�� ciowo 

zachodz� cych na siebie zag� szczany beton. 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA W TRAKCIE KOPANIA DO	ÓW KO LIZJI 

WPROWADZANYCH NASADZE �  Z INFRASTRUKTUR �  PODZIEMN �  KONIECZNE 

JEST ODPOWIEDNIE PRZESUNIECI �  LOKALIZACJI WPROWADZANEJ 

RO� LINNO �� I. 

W PRZYPADKU POZ. 81 ZDECYDOWANO SI �  WPROWADZI �  NASADZENIA 

WZD	U �  OGRODZENIA, POMIMO WYSTEPOWANIA KOLEKTORA 

PODZIEMNEGO. Do nasadze�  zaproponowano sosn�  górsk� , która wykszta
ca powierzchniowy 

system korzeniowy i tylko w nieznacznym stopniu mo� e kolidowa
  z podziemn�  infrastruktur�  

techniczn� . W tym szpalerze (i ewentualnie w podobnych przypadkach) g
� boko�
  do
ów mo� e by
  

zmniejszona. 

 

6.7.PIEL� GNACJA 

 

W CELU OSIAGNI� CIA �� DANEJ SZEROKO	 CI PASA IZOLACYJNEGO. 

WPROWADZANA RO	 LINNO	  MUSI BY  PIELEGNOWANA. GWARANCJ�  

DOTYCZ� C�  � YWOTNO	 CI MUSI PRZEJ�  NA OKRES 3 LAT WYKONAWCA 

NASADZE� . W ZWI� ZKU Z EKSTREMALNYMI WARUNKAMI GLEBOWYMI 

WYKONAWCA NASADZE�  MUSI WKALKULOWA   W KOSZTY REALIZACJI 

EWENTUALN�  KONIECZNO	  WYMIANY NIEPRZYJ� TYCH LUB OBUMAR	YCH 

DRZEW I KRZEWÓW NA NOWE. 

 W przypadku zieleni rosn� cej na gruncie organicznym o ma
ej mi�� szo� ci, nawodnienie 

prowadzi
  nale� y w ma
ych dawkach, ale o wi� kszej cz� stotliwo� ci ni�  w typowych nawodnieniach 

gruntu. 

Dzienne zapotrzebowanie wody do nawadniania zale� y od wielu czynników: 

·  od dobowego zu� ycia wody na ewapotranspiracj�  (tzn. parowania transpiracyjnego ro� lin i 

fizycznego z gleby), 

·  wielko� ci nawadnianej powierzchni, 
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·  strat wynikaj� cych z odprowadzenia wody systemem drena� owym (w przypadku zbyt 

intensywnego wprowadzania do gruntu dobowych dawek wody). 

Zapotrzebowanie ro� linno� ci na wod� : 

·  dla  trawników i rabatów zapotrzebowanie nale� y szacowa
  na ok. 5 l na 1m2  na dob� , 

·  dla krzewów -  15 l na 1m2  na dob� , 

·  dla drzew - ok. 20 l na dob�  na 1 drzewo, 

 

DO PODLEWANIA NALE � Y STOSOWA�  WOD�  PITN�  LUB INN � , SPE	NIAJAC �  

WYMOGI SANITARNE. NIEDOZWOLONE JEST UZYCIE WODY CHE MICZNIE I 

BIOLOGICZNIE ZANIECZYSZCZONEJ!!! 

 

 W kolejnych latach po posadzeniu stosowa
  nale� y nawo� enie mineralne. Zasadniczym 

celem nawo� enia drzew i krzewów jest dostarczenie im niezb� dnej ilo� ci sk
adników pokarmowych. 

W miar�  rozwoju osobniczego drzew i krzewów funkcja pomocnicza nawozów ulega zmianie. W 

okresie po posadzeniu g
ównym celem nawo� enia jest przyspieszenie rozwoju, czyli osi� gni� cia 

szybszego efektu dekoracyjnego. W starszym wieku przyspieszony wzrost nie ma ju�  znaczenia, a 

nawo� enie ma g
ównie na celu uodpornienie na choroby i szkodniki, poprawienie odporno� ci na 

niskie temperatury oraz przed
u� enie efektów dekoracyjnych.  Potrzeby nawozowe mo� na okre� la
  

poprzez ocen�  stanu ro� lin, analizuj� c charakterystyczne objawy wywo
ane brakiem poszczególnych 

sk
adników nawozowych lub przez laboratoryjne badanie sk
adu gleby pod k� tem jej zasobno� ci w 

mikro i makroelementy. 

 W czasie surowych, kontynentalnych zim mog�  przemarza
  li � cie i p� dy ro� lin, dlatego 

wskazane jest okrywanie krzewów, szczególnie w pierwszych latach po posadzeniu. 

Korzystnym zabiegiem jest zastosowanie � ció
kowania. Do � ció
kowania mis pod drzewami 

i krzewami mo� na stosowa
  kor� , zr� bki drzewne, rozdrobnion�  s
om�  lub kompost. 

 Warstwa � ció
ki u
atwia piel� gnacj�  ro� lin, znacznie ogranicza wyst� powanie chwastów. 

Okrywaj� c gleb�  poprawia jej warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza w
a� ciwe 

� rodowisko dla rozwoju mikroorganizmów glebowych a ulegaj� c stopniowemu rozk
adowi oddaje 

glebie materi�  organiczn�  i wzbogaca jej sk
ad mineralny. Regularnie uzupe
niana jesieni�  � ció
ka w 

pewnym stopniu zabezpiecza ro� liny przed przemarzaniem i ogranicza ich  

potrzeby nawozowe. 
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Zakres piel� gnacji: 

·  odchwaszczanie i spulchnianie ziemi (przynajmniej 2-3 razy w ci� gu sezonu 

wegetacyjnego), 

·  podlewanie (w razie potrzeby),  

·  zabezpieczanie na zim�  (g
ównie m
odych), 

·  nawo� enie mineralne - od drugiego roku po posadzeniu ro� lin, w formie  

powierzchniowego zasilania pod
o� a. Zaleca si�  wykonanie analiz glebowych (form  

aktywnych tj. 
atwo dost� pnych dla ro� lin) oraz nawo� enie wg wskaza�  gleboznawcy  

·  ci� cia formuj� ce zale� nie od potrzeb (rozga
� zienia) ro� lin, 

·  ci� cia sanitarne.  

  

 Ci� cia sanitarne polegaj� ce na usuwaniu wszystkich chorych, suchych, po
amanych, 

przemarzni� tych czy krzy� uj� cych si�  ga
� zi nale� y wykona
  wczesn�  wiosn� . Je� li z podk
adki 

ro� lin szczepionych wyrastaj�  odrosty (z ziemi lub pnia) powinno si�  je wycina
  u podstawy. 
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7.OGÓLNY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

7.1.HARMONOGRAM PRAC DLA ZIELENI ISTNIEJ � CEJ 

W roku 2008 mo� liwe jest przeprowadzenie delikatnych ci�
  piel� gnacyjnych i sanitarnych 

w zadrzewieniu od strony pó
nocno zachodniej. 

7.2.HARMONOGRAM PRAC DLA ZIELENI NOWOWPROWADZANEJ  

W zwi� zku ze zbli� aj� cym si�  okresem zimowym istnieje niebezpiecze� stwo nie przyj� cia 

si�  nowych nasadze�  wprowadzanych w okresie pó� nej jesieni. Dotyczy to szczególnie drzew i 

krzewów iglastych. Proponuje si�  wi� c dwuetapowo�
  wykonania prac zwi� zanych z przebudow�  

istniej� cego pasa zieleni na MSO w Toruniu.  

Pierwszy etap mo� liwy do realizacji jeszcze w 2008 roku to przygotowanie powierzchni do 

nasadze�  wiosennych. Prace w okresie jesiennym powinny obejmowa
 : 

·  wykopanie do
ów, 

·  usuni� cie urobku, 

·  wype
nienie do
ów humusem, 

·  za
o� enie umacniaj� cej opaski z kiszki faszynowej w uk
adzie warstwicowym wzd
u�  

zewn� trznej kraw� dzi  do
ów najwy� szego rz� du docelowo obsadzonego krzewami sosny 

górskiej. 

Drugi etap nale� y zrealizowa
  wiosn�  2009 r. Ogólny zakres prac: 

·  wbicie palików podtrzymuj� cych, 

·  wykonanie nasadze� , 

·  uzupe
nienie humusu, 

·  mulczowanie powierzchni do
ów rozdrobniona kor�  sosnow�  

·  podlewanie i prace piel� gnacyjne.  
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8. INFORMACJE DODATKOWE 

Zabezpieczenie drzew przed negatywnym wp
ywem prac ziemnych 

W celu zabezpieczenia drzew przed negatywnym skutkiem prac ziemnych, g
ównie 

g
� bokich wykopów dzia
aj� cych osuszaj� co wykonuje si�  ekranowanie bry
y korzeniowej. 

Najkorzystniej jest, gdy niezb� dne prace ziemne wykonywane s�  w okresie spoczynku zimowego 

(od pa� dziernika do marca). Prace ziemne w s� siedztwie drzew nale� y wykonywa
  r� cznie co 

ogranicza ilo�
  zniszczonych korzeni. 

 Ekran powinien mie
  taki zasi� g, aby z zapasem os
oni
 odkryte systemy korzeniowe drzew. 

Ekran zabezpieczaj� cy bry
�  korzeniow�  z przyci� tymi korzeniami musi skutecznie ograniczy
  

straty wilgoci w gruncie, a tym samym uchroni
  odkryty system korzeniowy przed przesuszeniem a 

w konsekwencji obumarciem. Zabezpieczenie takie mo� na wykona
  przez wykonanie os
ony � ciany 

wykopu warstw�  torfu i juty (ewentualnie  folii). Os
on�  tak�  mocuje si�  do gruntu ko
kami. Przy 

g
� bokich wykopach zastosowa
  nale� y oszalowanie z desek. Istotne jest aby warstw�  torfu u
o� on�  

mi� dzy deskowaniem a przyci� tymi korzeniami utrzymywa
  w stanie wilgotnym, gdy�  przesuszony 

torf odbiera wod�  z gruntu. Zastosowanie ekranu zabezpieczaj� cego powinno by
  zintegrowane z 

odpowiednim nawodnieniem drzew. Nawodnienie jest szczególnie istotne gdy prace ziemne maj�  

miejsce w okresie wegetacyjnym.   

Zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami niezb� dne jest prawid
owe zabezpieczenie drzew w 

sposób gwarantuj� cy skuteczn�  ich ochron�  przed uszkodzeniem. Pnie drzew mo� na zabezpieczy
  

poprzez ich owini� cie matami ze s
omy, trzciny, lub specjalistycznymi ok
adzinami. W celu 

pe
niejszego zabezpieczenia pni stosuje si�  tak� e odeskowanie, gdzie jako elementy dystansuj� ce 

deski od pnia stosuje zwini� t�  jut�  w postaci r� kawów wype
nionych torfem. Wysoko�
  

zabezpieczenia zale� y od rodzaju prac i � rodków transportu dzia
aj� cych na budowie. Na budowie 

nale� y zaprojektowa
  taki system komunikacji, aby � rodki transportu porusza
y si�  jak najdalej od 

drzew.  

 W s� siedztwie drzew nie nale� y sk
adowa
  materia
ów budowlanych ani parkowa
  � rodków 

transportu. 
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9.ZESTAWIENIE MATERIA	OWE 
 

Zestawienie ilo� ci drzew i krzewów dla projektowanych zadrzewie�  

Nr 
Stan. 

Gatunek Ilo �
  
[szt.] 

Ilo �
  do
ów 
o g
. i Ø 0,75 

[m] 

Ilo �
  do
ów 
o g
. i Ø 0,50 

[m] 

Rozstawa 
[m] 

Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold  42 42 --- 3 m 

Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides L. 42 42 --- 3 m 75 

Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 125 --- 125 1 m 

76 Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 15 15 --- 3 m 

77 Klon jawor  Acer pseudoplatanus L. 16 16 --- 5 m 

78 Klon jawor  Acer pseudoplatanus L.,  19 19 --- 5 m 

79 Ognik szkar
atny Pyracantha coccinea M.Roem. 85 --- 85 1 m 

Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 51 51 --- 3 m 

Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides L. 51 51 --- 3 m 80 

Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 152 --- 152 1 m 

81 Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 197 --- 197 1 m 

Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 61 61 --- 3 m 

Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides L. 61 61 --- 3 m 82 

Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 183 --- 183 1 m 

83 Wierzba p
acz� ca Salix xsepulcralis Simonk. 
‘Chrsocoma’ 3 3 --- zgodnie 

z map�  

Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 82 82 --- 3 m 

Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides L. 82 82 --- 3 m 84 

Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 246 --- 246 1 m 

85 Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 194 --- 194 1 m 

Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 52 52 --- 3 m 
86 Karagana syberyjska (Caragana arborescens 

Lam.) 50 --- 50 3 m 

87 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 5 5 --- 3 m 

88 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 10 10 --- 3 m 

Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 18 18 --- 3 m 

Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides L. 18 18 --- 3 m 89 

Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 53 --- 53 1 m 

90 Klon jawor  Acer pseudoplatanus L.,  10 10 --- 5 m 

91 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth  14 14 --- 5 m 

Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 29 29 --- 3 m 

Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides L. 29 29 --- 3 m 92 

Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 87 --- 87 1 m 

93 Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 11 11 --- 3 m 

Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 20 20 --- 3 m 

Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides L. 20 20 --- 3 m 94 

Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 61 --- 61 1 m 

RAZEM 2194 761 1433  
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE MATERIA	U SADZENIOWEGO 

Lp. Gatunek 
Ilo �
  
[szt.] 

Parametry 

1 Sosna czarna Pinus nigra J.F. Arnold 329 
wys. min. 1,5m -2,0m 

(pojemnikowane) 

2 Sosna górska (kosodrzewina) Pinus mugo Turra 1298 
wys. min. 0,4m 

(pojemnikowane) 

3 Klon jawor  Acer pseudoplatanus L 45 
wys. min. 3,0m 

(pojemnikowane) 

4 
Wierzba p
acz� ca Salix xsepulcralis Simonk. 
‘Chrsocoma’ 

3 
wys. min. 3,0m 

(pojemnikowane) 

5 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 67 
wys. min. 3,0m 

(pojemnikowane) 

6 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth 14 
wys. min. 3,0m 

(pojemnikowane) 

7 Ognik szkar
atny Pyracantha coccinea M.Roem. 85 
wys. min. 0,8m 

(pojemnikowane) 

8 Rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides L. 303 
wys. min. 1,5m 

(pojemnikowane) 

9 Karagana syberyjska Caragana arborescens Lam. 50 
wys. min. 1,5m 

(pojemnikowane) 
UWAGA 

Wszystkie drzewa powinny mie
  silnie prawid
owo wykszta
con�  koron	 , a krzewy silnie 
rozkrzewione 
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Zestawienie materia
owe 

Lp. Materia
 Jedn. Ilo�
  [szt.] 

1 
Ziemia organiczna  

·  do
y pod drzewa 0,75x0,75     761szt. x 0,33 m3 = 251 m3 
·  do
y pod krzewy 0,50x0,50     1433 szt. x 0,10 m3 = 143 m3 

m3 394 

2 
Rozdrobniona kora sosnowa do mulczowania obsadzonych 
powierzchni do
ów (mi�� szo�
  15 cm na ka� dy dó
) 

m3 92 

3 
Hydro� el (ilo�
  zgodnie z zaleceniem producenta)  
1kg /m3 ziemi urodzajnej 

kg 394 

4 

Pale (3 szt. na 1 drzewko, wys. 2,0-3,0 m, � r min. 4 cm) 
·  sosna czarna - 3 x 329 szt. 
·  klon jawor - 45 szt. 
·  wierzba p
acz� ca - 3 x 3 szt. 
·  robinia akacjowa - 3 x 67 szt. 
·  brzoza brodawkowata - 3 x 14 szt. 
·  rokitnik zwyczajny - 3 x 303 szt. 
·  karagana syberyjska – 3 x 50 szt. 

szt. 2433 

Kiszka faszynowa o � rednicy 15 cm – d
ugo�
  
� czna 

poz. 75 125 

poz. 80 152 

poz. 82 183 

poz. 84 246 

poz. 89 53 

poz. 92 87 

5 

poz. 94 

mb 

61 

mb. 907 

6 
Ko
ki do umocowania faszyny (4 szt. na 1mb faszyny, d
ugo�
  
min 0,5 m 

szt. 3628 

7 Ta� my ogrodnicze (szer. min 2,5 cm) mb 2200 

8 Woda (10 krotne podlanie) m3 450 

9 

Nawóz mineralny NPK 10 kg/100 m2 powierzchni do
ów (w 2 i 
3 roku po posadzeniu) 
(336+281) x 2 x 0,1 kg 

·  
� czna powierzchnia du� ych do
ów - 336 m2 
·  
� czna powierzchnia ma
ych do
ów - 281 m2 

kg 123 
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10. PRZEDMIAR ROBÓT WRAZ Z KOSZTORYSEM  

Przedmiar robót wraz z kosztorysem stanowi odr� bn�  dokumentacj�   
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11. SCHEMATY NASADZE�   

 

WI � BA SADZENIA  (RZUT Z GÓRY) 

ROKITNIK POSPOLITY

SOSNA CZARNA

SOSNA CZARNA

2,5

2,5

2,5

2,5

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1111 1 1 11111 1

Pinus nigra Am.

Pinus nigra Am.

Hippophae rhamnoides L.

Hippophae rhamnoides L.ROKITNIK POSPOLITY

KISZKA FASZYNOWA

SOSNA GÓRSKA Pinus mugo Turra

Wymiary podane w metrach

[m]
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SPOSÓB ROZMIESZCZENIA NASADZE �  NA SKARPIE 

�

�

�

 

 

0,75

0,
75

0,75

0,
75

0,75

0,
75

0,75

0,
75

0,50

0,
50

2,50

2,5
0

2,50

2,50

[m
]

Wymiary podane w metrach.

SOSNA CZARNA
Pinus nigra Am.

SOSNA CZARNA
Pinus nigra Am.

ROKITNIK POSPOLITY

SOSNA GÓRSKA

Hippophae rhamnoides L.

ROKITNIK POSPOLITY
Hippophae rhamnoides L.

Pinus mugo Turra
KISZKA FASZYNOWA
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