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I.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Koncepcja stanowi podstawę do wykonania zagospodarowania terenu użyteczności
publicznej w postaci wykonania nasadzeń zieleni oraz montażu drewnianych obiektów
małej architektury w postaci ław i stołów biwakowych.
Zieleń ma docelowo stanowić spójny komponent większego założenia w postaci
Plażowego Centrum Rekreacji.
Przeprowadzono kilka wizji lokalnych

w terenie celem zapoznania się z

projektowanym obszarem. Ostatnie oględziny przeprowadzono 25-04-2018, w momencie
kiedy duża część prac budowlanych została już ukończona.
Po omówieniu z Inwestorem składu gatunkowego szaty roślinnej przystąpiono do
właściwych prac koncepcyjnych.

1.

Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do
projektowania:

•

Raport pt. „Ocena walorów przyrodniczych doliny rzeki Czarnej Przemszy:
Brzozowica – ul. Krasickiego w mieście Będzin w ramach projektu „Zagłębiowski
Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek -Przemszy i Brynicy
– Miasto Będzin".

•

Projekt zagospodarowania terenu Brzozowica obejmujący realizację tzw. plaży
miejskiej, boiska do siatkówki, pawilonu obsługi plaży, siłowni zewnętrznej.

•

Projekt

zagospodarowania

terenu

Brzozowica

obejmujący

realizację

ścieżki

przyrodniczej wraz z altaną edukacyjną.
•

Dokumentacja projektowa dla instalacji fontann w rejonie ul. Brzozowickiej w
Będzinie.

Strona 3

2.

Materiały do projektowania

Koncepcja wykonana na podstawie mapy do celów projektowych, wykonanej przez
GEO-MAR Usługi Geodezyjne, ul. Brzozowicka 3, 42-500 Będzin.

3.

Uzbrojenie terenu i obiekty istniejące

Pod terenem przeznaczonym pod nasadzenia brak jest obecnie jakiegokolwiek
uzbrojenia. Ze względu jednak na to, że podczas wykonawstwa obiektu mogą nastąpić
zmiany w stosunku do sytuacji przedstawionej w projektach utworzenia plaży miejskiej
Wykonawca nasadzeń powinien dokładnie przeanalizować rzeczywistą sytuację w terenie
przed przystąpieniem do prac.

II.

CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Teren przeznaczony pod nasadzenia zlokalizowany jest w obrębie fragmentów

działek o numerach 139/1; 61/2; 137,2; 34 i 35. Obszar o pow. ok. 1,5 ha znajduje się na
terenach rozległego kompleksu łąkowego. Stanowi teren półotwarty (przylegający do
koryta rzeki na terenie którego dominują zbiorowiska o charakterystyce łąk świeżych i
nieużytków) oraz tereny otwarte znajdujące się wzdłuż brzegów.
Nasadzenia mają stanowić spójny komponent większego założenia w postaci
Plażowego Centrum Rekreacji. W momencie prowadzenia ostatniej wizji lokalnej
przeprowadzonej 25-04-2018 Plażowe Centrum Rekreacji było jeszcze w budowie, jednak
placówki pod wykonanie nasadzeń - przewidziane w projekcie budowlanym utworzenia
plaży miejskiej i ścieżki dydaktycznej - zostały już wykonane. W skazane miejsca
wypełniono ziemią urodzajną.

a)

Ukształtowanie terenu i obiekty istniejące
Charakterystyczne dla terenu jest zróżnicowane, malownicze ukształtowanie –

pozostałość po starym korycie rzeki, zachodnia część znajduje się bowiem na terenie
meandru starorzecza.Od zachodu teren graniczy z istniejącą drogą prowadzącą na kładkę
pieszą przez rzekę, od południa z rzeką. Od strony wschodniej znajduje się zabudowa
usługowa, na północnym wschodzie – osiedle mieszkaniowe, a na północy obszar
zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ul. Brzozowickiej.
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b)

Istniejąca szata roślinna
Obszar porastają nieliczne drzewa wskazane w "Ocenie walorów przyrodniczych

doliny rzeki Czarnej Przemszy" jako synantropijne: zdziczałe drzewa owocowe, brzoza
brodawkowata, wierzby, olsza czarna i topole. Nie zanotowano gatunków chronionych.
Uboga flora zieleni niskiej jest zdominowana przez roślinność trawiastą i agresywne
połacie nawłoci. Dopiero w obrębie brzegów samej rzeki, za wałem przeciwpowodziowym,
występuje

większe

zróżnicowanie

roślinności,

z

jednoczesnym

polepszeniem

bioróżnorodności.
Pod nowe nasadzenia przygotowano obszary wolne obecnie od roślinności wyższej
w formie kwater wypełnionych warstwą ziemi urodzajnej. Wszelkie nasadzenia zostały
zlokalizowane na przewidzianych w projekcie Centrum Plażowego placówkach.

c)

Warunki wodne
Otwarty charakter terenu i brak ocienia ze strony drzew sprawiają, że warunki

wilgotnościowe dla nowych roślin są trudne. Jednocześnie wprowadzenie większej ilości
roślin powinno spowodować ich polepszenie. W okresie przyjęcia się nowych roślin, w
przypadku wystąpienia suszy, konieczne będzie z pewnością podlewanie roślin szczegóły w dalszej części opracowania poświęconej pielęgnacji.

d)

Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego
Dla opracowywanego terenu uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania

Terenu. Obowiązuje wprowadzająca go uchwała nr XLV/435/2013 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Obszar inwestycji oznaczono jako "B10.US - Teren usług sportu i rekreacji".
• Przeznaczenie terenu:
usługi sportu i rekreacji, w zakresie: budowle usług sportu i rekreacji.
• Planowane

zagospodarowanie

wpisuje

zagospodarowania":
...
b) obiekty małej architektury;
...
f) zieleń urządzona.
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się

w

"uzupełniający

sposób

Można zetem uznać, że planowane zagospodarowanie wpisuje się w przewidzianą
w MPZP funkcję.
Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie posiada wpisu do
rejestru zabytków, nie podlega również ochronie konserwatorskiej. Ponadto nie znajduje
się w obszarze podległym szczególnej ochronie środowiska, a projektowana funkcja nie
zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wpłynie tym
samym na pogorszenie warunków środowiska przyrodniczego.

Ponadto projektowana inwestycja nie będzie ograniczać:
• dostępu do drogi publicznej
• korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności
• dopływu światła dziennego oraz nie będzie stwarzać uciążliwości powodowanych przez
hałas,

wibracje,

zakłócenia

elektryczne,

a

także

nie

będzie

powodować

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji występujący w wyniku przystąpienia do użytkowania planowanej
inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji.
Reasumując granice oddziaływania projektowanej inwestycji zamkną się w granicach
wskazanych działek.
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III.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Przez wykonanie nasadzeń planuje się osiągnięcie korzyści zarówno dla świata
przyrodniczego jak i społeczności mieszkańców Będzina - poprzez polepszenie warunków
prowadzenia zdrowej rekreacji na świeżym powietrzu.
Główne funkcje i zadania do zrealizowania przez wykonanie inwestycji są
następujące:
• zwiększenie

ekotonowej

różnorodności

w

zakresie

warunków

siedliskowych,

krajobrazowych,
• wprowadzenie naturalnych barier dla ludzi i zaznaczenie w terenie obszarów trudno
dostępnych celem ograniczenia "przenikania" ludności / użytkowników obiektu na
tereny biologicznie czynne,
• zwiększenie pojemności wodnej terenu i ograniczenie ewaporacji gruntu przez
zacienienie nowych połaci terenu,
• ograniczenie prędkości wiatrów na terenie Plażowego Centrum Rekreacji i tym samym
zmniejszenie efektu wywiewania / erozji wietrznej gleby,
• stworzenie bazy lęgowej i miejsc schronienia dla zwierząt przez rozmieszczenie "hoteli
dla owadów",
• zapewnienie bazy pokarmowej dla owadów przez nasadzenia roślinami miododajnymi i
nektarodajnymi (warunek konieczny dla zasiedlenia hoteli i domków dla owadów przez
pożądane gatunki),
• zapewnienie bazy pokarmowej dla ptaków przez nasadzenia roślinami owocodajnymi, z
owocami długo-pozostającymi na gałęziach - również w okresie zimowym,
• zapewnienie warunków bytowania dla zwierząt owadożernych przez zróżnicowanie
środowiska roślinnego i rozmieszczenie na terenie budek lęgowych dla ptaków i
nietoperzy oraz wieży dla jerzyków.

Projektowana roślinność winna spełnić wymagania postawione w opracowanej
"Ocenie walorów przyrodniczych doliny rzeki Czarnej Przemszy".
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IV.

SZATA ROŚLINNA
W obrębie założenia wykonane mają być nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych

zgodnie z listą i lokalizacją wskazaną na planszach projektowych.

e)

Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy

Inwestor wymaga aby Wykonawca dostarczył:
1) drzewa uprawiane w gruncie -

z bryłą korzeniową: – B;

2) krzewy i trawy produkowane -

w pojemnikach: – K.

Ilość i parametry sortymentu roślinnego zawiera tabela nr 1, w której podano
wymagane:
• wysokość pnia drzewa (Pa),
• obwód pnia drzewa mierzony na wys. 100cm,
• inne parametry drzew i krzewów jak: wysokość, średnicę, długość i liczbę pędów,
rozmiar pojemnika, formę, inne parametry materiału roślinnego.
•

Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami PN-R-67022 i
PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego
materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

• Nasadzone zostaną następujące grupy roślin:
• drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i
odmiany (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z
wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce, równomiernie
zagęszczone pędami),
• krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkółce),
• trawy.
•

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz wyrównany pod względem wielkości. Rośliny
muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy
i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem,
koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty,
odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien być
regularnie szkółkowany w gruncie co 2 - 4 lata, w pojemniku co 1 - 2 lata. Każde drzewo
powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany, a w przypadku krzewów
dostarczanych w skrzynio-paletach minimum jedną etykietę na skrzynio-paletę.
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W przypadku odmian drzew lub krzewów licencjonowanych zobowiązuje się
Wykonawcę do przedłożenia licencji.

f)

Wymagane cechy materiału sadzeniowego:

1) podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości określonej w
tab. 1.
2) pączek szczytowy przewodnika drzewa powinien być wyraźnie uformowany,
3) przyrost drzewa z ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,
4) przewodnik powinien być prosty,
5) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona
prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany,
6) krzewy powinny posiadać min. 4 - 5 pędów szkieletowych z typowymi dla odmiany
rozgałęzieniami,
7) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
8) dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie
pnia wskazanym w tabeli nr 1. Dopuszcza się sadzenie drzew w balocie. Rośliny kopane z
gruntu (drzewa w balocie) powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą
korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku
krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14cm zabezpieczone jutą i drucianą
siatką nieocynkowaną. Krzewy i trawy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie
przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne
po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi
mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny.

g)

Wady niedopuszczalne materiału sadzeniowego:

1. uszkodzenia mechaniczne roślin,
2. objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
3. odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
4. złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
5. ślady żerowania owadów,
6. oznaki chorobowe,
7. zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,
8. martwice i pęknięcia kory,
9. uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
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10. dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego
przewodnika,
11. brak wymaganej liczby szkółkowań,
12. uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła - powstała wskutek np.
nieprawidłowego transportu, przenoszenia, rozładunku),
13. poważne deformacje bryły korzeniowej,
14. w przypadku roślin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne są korzenie skręcone
w spiralę,
15. pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z interwencją
ogrodniczą lub pogodą,
16. niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną
interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych
gałęzi lub bocznych pędów przy pniu).

h)

Ocena materiału sadzeniowego:
Inwestor oceni jakość dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego jeszcze

przed posadzeniem roślin. Kwalifikację materiału należy wykonać w oparciu o wskazane
wyżej kryteria.

i)

Transport materiału roślinnego:
Wykonawca ponosi koszty transportu i rozładunku materiału roślinnego i w całości

odpowiada za jego zabezpieczenie do czasu odbioru nasadzeń przez Inwestora.
1) Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny, rozładuje i zmagazynuje
materiał do czasu posadzenia w miejscu sadzenia.
2) Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
3) W przypadku uszkodzenia roślin w czasie transportu, rozładunku lub na innym etapie
wykonawstwa, Wykonawca dostarczy niezwłocznie nowy materiał.
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Tab.1 Wymagane parametry i ilość materiału sadzeniowego.
Symb
ol

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Pow. [m2]

Ilość szt.
na 1m2

Ilość

Forma

Pa (minimalna
Obwód
wysokość)
(na wys. 1m)

Pojemnik

B.02 Acer platanoides 'Crimson Sentry'
B.03 Acer platanoides 'Drummondi'

klon czerwony w odm. 'Crimson Sentry'
klon czerwony w odm. 'Drummondi'

6
8

naturalna
naturalna

PA-150
PA-150

6-8
6-8

C25
C25

B.04 Acer pseudoplatanus 'Negenia'

klon pospolity 'Negenia'

8

naturalna

PA-200

10-12

B

B.05 Acer saccharinum 'Pyramidale'
B.06 Berberis thunbergii 'Red carpet'

klon srebrzysty 'Pyramidale'
berberys Thunberga 'Red carpet'

naturalna

2,0

PA-200
40

10-12

70,0

6
139

B
C2

B.07 Berberis 'Klugowski'

berberys 'Klugowski'

78,0

4,0

312

40

C3

B.08 Berberis thunbergii 'Erecta'

berberys Thunberga 'Erecta'

14,5

1,5

22

120

C5

B.09 Berberis thunbergii 'Maria' PBR

berberys Thunberga 'Maria' PBR

32,8

1,5

49

120

C5

B.10 Betula pendula 'Crispa'
B.11 Betula pendula 'Purpurea'
B.12 Betula utilis 'Doorenbos'

brzoza brodawkowata 'Crispa'
brzoza brodawkowata 'Purpurea'
brzoza pożyteczna 'Doorenbos'

B.13 Buddleja davidii 'Black Knight'

budleja Davida 'Black Knight'

30,0

1,0

30

40

C2

B.14 Buddleja davidii 'Pink Delight'

budleja Davida 'Pink Delight'

16,9

1,0

17

40

C2

B.15 Buddleja davidii 'White Profusion'

budleja Davida 'White Profusion'

67,0

1,0

67

40

C2

B.16 Cornus alba 'Argenteomarginata'

dereń biały 'Argenteomarginata'

77,0

0,7

54

80-100

C3

B.17 Cornus mas 'Aurea'
B.18 Cornus mas 'Variegata'

dereń jadalny 'Aurea'
dereń jadalny 'Variegata'

25,6
16,3

0,7
0,7

18
11

PA-80
PA-80

C5
C5

B.19 Cornus mas 'Yantarny'

dereń jadalny 'Yantarny'

13,9

0,7

10

PA-80

C5

B.20
B.23
B.24
B.25
B.26
B.27

dereń rozłogowy 'Flaviramea'
buk pospolity 'Dawyck'
buk pospolity 'Dawyck Purple'
bluszcz pospolity
imperata cylindryczna 'Red Baron'
tulipanowiec amerykański

89,0

0,7

27,2
57,0
-

2,0
3,0
-

62
1
3
54
172
11

80-100
340-360
340-360
60-80
40
PA-180

C3
C35
C35
C2
C2

B.28 Miscanthus sinensis 'Adagio'

miskant chiński 'Adagio'

65,3

2,0

131

-

C3

B.29 Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'

miskant chiński 'Ferner Osten'

49,0

2,0

98

-

C3

B.30 Miscanthus sinensis 'Morning Light'

miskant chiński 'Morning Light'

108,0

2,0

216

-

C3

B.31 Miscanthus sinensis 'Zebrinus'
Parthenocissus quinquefolia var.
B.32
murorum

miskant chiński 'Zebrinus'

204,0

2,0

408

-

C3

winobluszcz pięciolistkowy odm. murowa

16,8

2,0

34

80-100

C2

Cornus sericea 'Flaviramea'
Fagus sylvatica 'Dawyck'
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'
Hedera helix
Imperata cylindrica 'Red Baron'
Liriodendron tulipifera

7
13
13

naturalna
naturalna
naturalna

naturalna
naturalna

naturalna

PA-180
PA-120
PA-200

10-12
10-12
5-6

C25
C5
C25

10-12

B.33 Prunus cerasifera 'Pissardii'

śliwa wiśniowa 'Pissardii'

4

naturalna

PA-180

8-10

C25 / B

B.34 Prunus serrulata 'Kanzan'

wiśna piłkowana 'Kanzan'

3

naturalna

PA-125/8-10

8-10

C25

B.35 Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura' wiśna piłkowana 'Kiku-shidare-zakura'

4

naturalna

-

8-10

C20

B.37 Sorbus aucuparia 'Autumn spire'

jarząb pospolity 'Autumn spire'

9

naturalna

PA-150

B.38 Sorbus aucuparia 'Pendula'
B.39 Sorbus intermedia

jarząb pospolity 'Pendula'
jarząb szwedzki

4
4

naturalna
naturalna

PA-200
PA-200

B.40 Spiraea × cinerea 'Grefsheim'

tawuła szara 'Grefsheim'

178,0

1,0

355

70

C5

B.41 Spiraea × vanhouttei 'Gold Fountain'

tawuła van Houtte'a 'Gold Fountain'

321,0

1,0

321

80

C5

B.42 Spiraea densiflora

tawuła gęstokwiatowa

67,3

2,0

135

40

C3

B.43 Spiraea japonica 'Firelight'

tawuła japońska 'Firelight'

54,1

2,0

108

40

C3

B.44 Spiraea japonica 'Goldmound'

tawuła japońska 'Goldmound'

90,0

2,0

180

30

C3

B.45 Spiraea japonica 'Little Princess'

tawuła japońska 'Little Princess'

40,0

2,0

80

30

C3

B.46 Tilia tomentosa 'Brabant'

lipa srebrzysta 'Brabant'

rośliny wskazane w ocenie walorów
przyrodniczych
drzewa
krzewy
pnącza
trawy

3

naturalna

PA-180

C20
8-10
8-10

12-14

C25
C25

C35

4.

Sadzenie drzew

1) Nasadzenia drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
2) Dowóz materiału w pobliże miejsca sadzenia.
3) Przycięcie koron drzew - przed sadzeniem w przypadkach kiedy jest to wymagane.
Zakres i rodzaj cięć ustalany na bieżąco z Inwestorem.
4) Ręczne przygotowanie dołów pod nasadzenia: doły o głębokości i szerokości 70cm.
5) Spulchnienie wnętrza dołów, zalanie wodą oraz zaprawa w zależności od warunków
glebowych oraz zgodnie z bieżącymi ustaleniami z Inwestorem:
• sadzenie w gruncie macierzystym z warstwową zaprawą dołów:
a) żwirowa ok. 10 -15cm,
b) mieszanka ziemi z hydrożelem lub hydroboxem lub równoważnym środkiem, i z
piaskiem ok. 20cm,
c) posadowienie bryły na wykonanych warstwach,
d) wbicie palików,
e) dalsze zaprawianie: mieszanka ziemi urodzajnej z piaskiem ok. 10cm,
f) końcowe zaprawienie dołów ziemią kompostową.
6) Dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin.
7) Nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym.
8) Posadzenie drzew na takiej głębokości, aby powstała wokół nich naturalna misa,
poprzez obniżenie poziomu w stosunku do gruntu macierzystego, głębokość misy - 5 cm
poniżej gruntu. Roślina powinna zostać posadowiona na takiej samej głębokości jak rosła
w szkółce.
9) Obfite podlanie drzewa wodą, min. 100 l. pod każde drzewo. Wskazane zalewanie
wodą w ciągu 8 godzin w celu zlikwidowania wszystkich kieszeni powietrznych w obrębie
bryły.
10) Ustabilizowanie bryły:
zastosować 3 paliki o średnicy min. 6cm i wys. min. 180cm w rozstawie 50 - 70cm z
wiązaniami górnym podwójnym (sztywnym i miękkim) oraz dolnym (sztywnym)
wykonanym z 4 warstw połowic toczonych montowanych od powierzchni terenu do wys.
40cm. stosując 1 - 2cm przerwy między połowicami. Wiązanie górne sztywne należy
również wykonać z połowic.
11) Elementy palikowania nie mogą dotykać (uszkadzać) drzew.
12) Wypełnienie misy korą kompostowaną.
13) Szczegółowa lokalizacja nasadzeń została wskazana planszach projektowych.
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5.

Pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych drzew

1) Nasadzenia drzew należy objąć 12-miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancji.
2) Usuwanie odrostów.
3) Odchwaszczanie mis (ręczne).
4) Kontrola mis, korekta zniszczonych mis, uzupełnianie ziemi w obrębie mis ziemią
urodzajną, która nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu, nie więcej niż 70%
piasku, optymalne pH 5,5 do 6,8.
5) Uzupełnianie kory w misach wokół nowych nasadzeń.
6) Uzupełnianie lub wymiana brakujących / zniszczonych palików z uzupełnieniem
brakujących / zniszczonych wiązań (sztywnych i miękkich), regulacja wiązań do rozwoju
drzewa. Paliki drewniane – o wymiarach jak w opisie sadzenia.
7) Podlewanie drzew w przypadku wystąpienia suszy i według potrzeb gwarantujących
utrzymanie nasadzeń.
8) Nawożenie drzew na wiosnę - po pierwszym przezimowaniu.
9) Ochrona przed chorobami i szkodnikami na bieżąco wg. potrzeb. Prace należy
wykonywać wyłącznie po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym oraz zgodnie z ustawą z
dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2017r. poz. 50 ze zm.).
10) W przypadku nie przyjęcia, uschnięcia lub uszkodzenia drzew, Wykonawca jest
zobowiązany do ich wymiany na własny koszt przy zachowaniu tych samych parametrów
(zgodnych z tab.1) w terminie ustalonym z Zamawiającym - pod koniec okresu
gwarancyjnego.
11) Wywóz biomasy na składowisko biomasy.
12) Wykonane prace pielęgnacyjne należy na bieżąco zgłaszać Zamawiającemu.

6.

Sadzenie krzewów i traw

1) Nasadzenia materiału zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
2) Dowóz na miejsce sadzenia materiału roślinnego przez Wykonawcę.
3) Przycięcie krzewów przed sadzeniem w przypadkach kiedy jest to wymagane.
Zakres i rodzaj cięć ustalany na bieżąco z Inwestorem.
4) Nasadzenie materiału roślinnego (ilość zgodnie z tab.1) z zaprawą dołów ziemią
urodzajną lub mieszanką ziemi z piaskiem do połowy głębokości.
5) W przypadku obsadzania powierzchni zadarnionych: z całego terenu pod nasadzenia
należy usunąć darń i oczyścić teren.
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6) Przy sadzeniu należy wykonać doły o średnicy i głębokości:
- min. 5cm większej niż średnica bryły korzeniowej - przy średnicy bryły do 20cm,
- min. 10cm większej niż średnica bryły korzeniowej - przy średnicy bryły korzeniowej
powyżej 20cm.
7) Dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin
(niemechanicznie).
8) Kwatery do nasadzeń - wskazane na planszach koncepcji, należy obwieźć obrzeżem z
tworzywa typu eko-bord - chyba, że obszar jest już obwiedziony obrzeżem betonowym
(tak jak w przypadku niektórych kwater pod nasadzenia traw i pod pnącza).
Ilość obrzeży eko-bord dla obwiedzenia poszczególnych kwater znajduje się w tabeli w
formie elektronicznej stanowiącej nierozłączną część niniejszej koncepcji.

9) Nasadzenia krzewów wykonać w wycięciach w brązowej agrowłókninie (o gramaturze
minimum 50g/m2) 2 - 5cm poniżej poziomu istniejącego gruntu, tak aby rosły w
zagłębieniu,

następnie

uzupełnić

korą

/

mulczem

grubości

minimum

3cm

(przekompostowane drobne zrębki lub kora). Rodzaj mulczu ustala Inwestor.
Powierzchnie poszczególnych kwater znajdują się w tabeli w formie elektronicznej
stanowiącej nierozłączną część niniejszej koncepcji.
10) Nasadzenia traw wykonać w wycięciach w brązowej agrowłókninie (o gramaturze
minimum 50g/m2) 2 - 5cm poniżej poziomu istniejącego gruntu, tak aby rosły w
zagłębieniu, następnie wolne miejsce wypełnić pojedynczą warstwą białych otoczaków
granulacji 4 - 6cm.
Powierzchnie poszczególnych kwater znajdują się w tabeli w formie elektronicznej
stanowiącej nierozłączną część niniejszej koncepcji.
11) Obfite podlanie w strefy korzeni.

7.

Pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych krzewów

1) Nasadzenia krzewów należy objąć 12-miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancji.
2) Okrycie na okres zimowy wrażliwych na mróz krzewów z gat. budleja.
3)

Uzupełnianie

mulczu

wokół

nowych

nasadzeń

warstwą

o

grubości

3cm:

przekompostowane drobne zrębki lub kora. Zrębki/rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
liściastych - frakcja do 8 cm, pozbawione części nierozdrobnionych, bez zanieczyszczeń
innymi materiałami pochodzenia organicznego np. pokosu, chwastów, itp. Kora - mielona,

Strona 15

przekompostowana kora sosnowa, frakcja do 8cm z przewagą frakcji 2-6 cm. Rodzaj
mulczu ustala Inwestor.
4) Cięcia pielęgnacyjne nasadzonych roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą odpowiednio dla
gatunku i na wysokość uzgodnioną przez Zamawiającego - po pierwszym przezimowaniu
(przed zakończeniem okresu gwarancji).
5) Nawożenie krzewów i traw na wiosnę - po pierwszym przezimowaniu.
6) Odchwaszczanie, podlewanie na bieżąco według potrzeb w okresie wegetacyjnym.
7) Ochrona przed chorobami i szkodnikami na bieżąco wg potrzeb. Prace należy
wykonywać wyłącznie po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym oraz zgodnie z ustawą z
dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 ze zm.).
8) Uzupełnianie roślin uschniętych, zniszczonych na koszt Wykonawcy w terminie
ustalonym z Inwestorem - pod koniec okresu gwarancyjnego.
9) Wywóz biomasy na składowisko biomasy.
10) Wykonane prace pielęgnacyjne należy na bieżąco zgłaszać Inwestorowi.

Wszystkie prace nasadzeniowe opisane w projekcie należy wykonywać zgodnie ze
sztuką ogrodniczą, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r.
poz. 142 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2017r. poz. 519 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie
należytego efektu estetycznego.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac, w którym dokonywać
będzie wpisu w każdym dniu pracy wyszczególniając datę, zakres wykonanych prac, teren
na jakim zostały wykonane prace, warunki meteorologiczne, inne uwagi wg. potrzeb i
ustaleń z Inwestorem.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inwestorowi: tygodniowego
raportu o wykonanych pracach tj. skanu z dziennika prac – drogą faksu, e-mail lub
osobiście.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania (faks lub e-mail)
Inwestora

o

zaistnieniu

zniszczeń,

aktów

wandalizmu.

Należy

wspomniany fakt i przesłać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną.
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udokumentować

V.

ELEMENTY POMOCNIECZE DLA ZWIĘKSZENIA BIORÓŻNORODNOŚCI

Dla uzyskania efektu zwiększenia bioróżnorodności niezbędne jest zainstalowanie
elementów wspomagających organizmy i przyciągających je do pożądanej lokalizacji.
Jedynie przez współdziałanie nasadzeń roślinnych z obiektami uzupełniającymi będzie
mógł być uzyskany oczekiwany efekt.

8.

Domki i hotele dla owadów
Budki / hotele to skrzynki rozrodcze dla najważniejszych, dzikich zapylaczy w

naszym kraju, tj. różnych gatunków trzmieli oraz pszczoły murarki.
Proponuje się zamontowanie modelu, który jednorazowo pomieści wiele osobników
różnych gatunków. Jest to atrakcyjne miejsce lęgowe dla pszczoły murarki, motyli,
biedronek i złotooków - gatunków pożytecznych, zapylających rośliny oraz zwalczających
ich szkodniki.
Hotele należy umieścić na słupkach wkopanych w ziemię (patrz fot.1 i 2).

Fot.1 Duży hotel dla owadów (źródło: Pracownia Przyrodniczo - Rolna).
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Fot.2 Duży hotel dla owadów na słupkach
(źródło: Pracownia Przyrodniczo - Rolna).
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9.

Budki dla ptaków
Dla zwiększenia bioróżnorodności otoczenia i ograniczenia występowania komarów

należy powiesić na drzewach istniejących budek lęgowych dla ptaków dwóch typów:

A-

Budka lęgowa zamknięta typ A wg Sokołowskiego przeznaczona dla ptaków

gniazdujących w dziuplach, takich jak m. in.: sikorka bogatka, wróbel, mazurek, czy
pleszka. Otwór wlotowy o średnicy 3,30cm. Zaleca się montaż minimum 10 budek tego
typu. Część z budek należy rozmieścić na drzewach rosnących wokół Plażowego Centrum
Rekreacji - nieumieszczonych na mapach.

Fot.3 Budka lęgowa dla ptaków typu A wg Sokołowskiego
(źródło: Pracownia Przyrodniczo - Rolna).
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B-

Budka lęgowa zamknięta typ B wg Sokołowskiego przeznaczona jest dla średniej

wielkości ptaków gniazdujących w dziuplach, takich jak m. in.: szpak zwyczajny, kowalik
europejski, czy krętogłów. Otwór wlotowy o średnicy 4,70cm. Zaleca się montaż minimum
4 budek tego typu. Część z budek należy rozmieścić na drzewach rosnących wokół
Plażowego Centrum Rekreacji - nieumieszczonych na mapach.

Fot.4 Budka lęgowa dla ptaków typu B wg Sokołowskiego
(źródło: Pracownia Przyrodniczo - Rolna).

Budki lęgowe dla ptaków zastępują naturalne miejsca gniazdowe i stanowią
zastępcze miejsca rozrodcze, w których zwierzęta mogą wychowywać swoje pisklęta.
Budki lęgowe dla ptaków to najprostszy i najskuteczniejszy sposób ich aktywnej ochrony.
Stworzenie w obrębie Plażowego Centrum Rekreacji miejsc gniazdowania ptaków
pozwoli na ograniczenie liczebności uciążliwych dla ludzi owadów typu komary, muchy i
meszki.
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10. Budki dla jerzyków
Dla

zwiększenia

bioróżnorodności

otoczenia

i

ograniczenia

występowania

komarów, much i meszek należy zamocować na wysokich drzewach w pobliżu wału
przeciwpowodziowego budki lęgowe dla jerzyków. Niestety ze względu na małą wysokość
budynku socjalnego konieczne jest wykorzystanie wysokich drzew rosnących poza
obszarem wskazanym na mapie (patrz plansza R.3 - ARKUSZ "B").

Fot.5 Budka lęgowa dla jerzyków
(źródło: Pracownia Przyrodniczo - Rolna).

Jerzyki to ptaki bardzo towarzyskie, tworzące małe kolonie, dlatego budki lęgowe
dla jerzyków należy montować w skupiskach (np. po 4 skrzynki na tym samym poziomie i
blisko siebie - na pniach nieznacznie oddalonych od siebie).
Minimalna wysokość wieszania to 5 metrów od ziemi. Należy pamiętać, aby był
zapewniony do budek swobodny dolot i wylot (ptak startując opada przez chwilę na dół)
oraz żeby unikać ich południowej ekspozycji.
Jerzyki przylatują do Polski z końcem kwietnia do początku maja, czyli praktycznie
w szczycie sezonu lęgowego takich ptaków jak wróbel, czy szpak, które chętnie zajmują
budki przystosowane właśnie dla jerzyków. Aby się przed tym ustrzec, należy zamykać
otwory wlotowe w lutym i otwierać z początkiem maja, w momencie powrotu jerzyków.
Można również demontować budki na zimę.
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11. Schrony dla nietoperzy
Dla

zwiększenia

bioróżnorodności

otoczenia

i

ograniczenia

występowania

komarów, much i meszek (jeden nietoperz w ciągu nocy jest w stanie upolować nawet do
2 tys. komarów) należy zamocować na ścianach budynku socjalnego i lub z boku kominów
budynku natynkowych schronów dla nietoperzy. Wnętrze schronu jest chropowate z
licznymi miejscami do zaczepienia dla nietoperzy, budka przeznaczona do montażu na
elewacji budynków. Schronów nie należy montować na ścianach północnych - "zimnych".
Schrony mogą służyć nietoperzom za zwykłe schronienia letnie w ciągu dnia, ale
także jako miejsca rozrodcze dla całych kolonii tych pożytecznych ssaków, co
uwarunkowane jest właściwym ich ulokowaniem. Jednak nawet optymalnie zlokalizowany
schron dla nietoperzy nie zostanie zajęty, jeśli będzie posiadał szczeliny w ściankach
bocznych. Wady te są szczególnie często spotykane przy niewłaściwie skonstruowanych
budkach drewnianych, gdzie w jednej płaszczyźnie łączone są deski bez zastosowania
metody tzw. „obcego pióra” oraz w przypadku zbijania schronów gwoźdźmi lub co gorsza
zszywkami stolarskimi.

Fot.6 Budka i schron dla nietoperzy
(źródło: Pracownia Przyrodniczo - Rolna).
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VI.

URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY BIWAKOWEJ

Dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, w strefie wyznaczonej na wschód od
fontanny, zaplanowano miejsce sezonowego rozmieszczenia urządzeń infrastruktury
biwakowej.
Urządzenia wolnostojące wykonane z drewna:
- ławki ogniskowe z połowic bali drewnianych,
- ławy i stoły biwakowe zlokalizowane na utwardzonych placówkach z miejscem do
postawienia przez użytkownika własnego przenośnego grilla.
Kamienny / kostkowy krąg przeznaczony na rozpalanie ogniska.

Fot.7 Ławka ogniskowa z bali
(źródło: http://www.domiogrod.gda.pl).
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Fot.8 Ławki i stół w obrębie miejsca do grillowania
(źródło: http://www.domiogrod.gda.pl).

VII.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

R.1

PLANSZA KONCEPCJI - PODZIAŁ NA ARKUSZE 1:2000

R.2

PLANSZA KONCEPCJI - ARKUSZ "A" 1:500

R.3

PLANSZA KONCEPCJI - ARKUSZ "B" 1:500

R.4

PLANSZA KONCEPCJI - ARKUSZ "B" 1:500
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