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1. WSTĘP 

 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja skweru zieleni w Odrzywole. 

Inwestycja ta ma za zadanie wzbogacenie istniejącej roślinności w tej centralnej                                                                                                        

dla Odrzywołu lokacji, a co za tym idzie - poprawę jej walorów krajobrazowych. 

      Z uwagi na  zachowany XVII-wieczny układu przestrzenny rynku w Odrzywole, 

w projekcie został podkreślony układ kwaterowy, który jest charakterystyczny   

dla ogrodów renesansowych. 

Niniejszy tom zagospodarowania terenu dotyczy tylko szaty roślinnej.  

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Terenu opracowania obejmuje skwer przy placu J. Kilińskiego w Odrzywole, 

zgodnie z rys. 1: „Projekt zagospodarowania terenu. Rzut terenu”. 

 
3. Kolejność wykonania oraz wytyczne prowadzenia robót 

 

3.1. Kolejność wykonania prac 

Prace należy prowadzić w następującej kolejności lub symultanicznie, jeśli to 
możliwe: 

 wykonanie alejek żwirowych zieleńca, wykonanie obrzeży; 

 instalacja elementów małej architektury; 

 sadzenie drzew; 

 sadzenie krzewów i bylin; 

 wykończenie powierzchni pod nasadzeniami. 

 

3.2. Sadzenie roślin 

3.2.1. trawniki 

 

Ręczne wykonanie trawników - rodzaj trawy mieszanka parkowa, siewem bez 

nawożenia w gruncie kategorii III na powierzchni 2038 m2. 
 
Na terenie zakłada się trawnik parkowy o podstawowym składzie mieszanki: 
- życica trwała /Lolium perenne/    50% 
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- kostrzewa czerwona  /Festuca rubra/  30% 
- wiechlina łąkowa  /Poa pratensis/  20% 

 
Wykaz powierzchni trawiastych: 
Powierzchnia przeznaczona pod trawnik - 2038 m2,  
Ilość trawy - 71,4  kg 
Norma wysiewu – 35 g/m2 
 
Warunki wykonania: 

 

 Na przygotowaną, wyrównaną, za pomocą lekkiego wału, glebę należy 
równomiernie wysiać mieszankę trawnikową w ilości 35g/m2 (w przypadku 
zastosowania innej, niż rekomendowana, mieszanki, norma wysiewu                    
wg. zaleceń producenta). Po wysianiu trzykrotnie przegrabić nasiona traw z 
wierzchnią warstwą gleby i trzykrotnie wałować. Powierzchnię gleby, w 
okresie do pełnego wykiełkowania nasion należy utrzymywać w stanie 
wilgotnym. 

 Termin siewu nasion zależy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. 
Zapewniając zraszanie siew można przeprowadzać od wiosny /początek 
kwietnia/ do jesieni /wrzesień-październik/. Optymalnym terminem siewu jest 
okres kwiecień-maj lub wrzesień.  

 

3.2.2. drzewa projektowane 

Projekt zagospodarowania terenu. Nasadzenia. Nr rys. 2 

Gatunek d.1: Crataegus monogyna "Paul’s Scarlet", poj. C15, wys. 220-240cm, 

forma pienna;  
 

Drzewa sadzić na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i 
głębokości 1,0/0,7m. z całkowitą zaprawą dołów. 

3.2.3. krzewy projektowane 

Projekt zagospodarowania terenu. Nasadzenia. Nr rys. 2 

Gatunek k.1: Berberis thunbergii "Atropurpurea" (poj. C1,5 wys. 30-40cm, forma 
żywopłotowa); 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m, z całkowitą zaprawą dołów.  

 

Kwatera I, II, III 



5 
 

Rozstaw między sadzonkami 0.5 x 0.5, sadzone dwurzędowo, naprzemianlegle. 

Kwatera IV (kwatera z pomnikiem) 

Rozstaw między sadzonkami 0.4 x 0.4, sadzone dwurzędowo, naprzemianlegle. 

 

Gatunek k.2: Buxus sempervirens (poj. C1,5 wys. 15-20cm); 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m, z całkowitą zaprawą dołów.  

Rozstaw między sadzonkami 0.3 x 0.3, sadzone dwurzędowo, naprzemianlegle. 

 

Gatunek k.3: Euonymus alatus "Compactus" , wys. 15-20cm; 

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m, z całkowitą zaprawą dołów. 

Rozstaw między sadzonkami 0.5 x 0.5, sadzone dwurzędowo, naprzemianlegle. 

 

Gatunek k.4: Rosa "Chrysler Imperial" 

Sadzenie krzewów róż na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy 
i głębokości 0,3m, z całkowitą zaprawą dołów.  

Rozstaw między sadzonkami 0.3 x 0.3, sadzone dwurzędowo, naprzemianlegle. 

 

Rośliny z pojemników można sadzić cały sezon wegetacyjny. 

 

3.3. Nawierzchnie 

3.3.1 nawierzchnia żwirowa (ścieżka parkowa) 

Sposób wykonania nawierzchni przedstawiono na rys. 3: „Przekrój nawierzchni 
utwardzonej”.  

Nawierzchnie powinny być ograniczone obrzeżami betonowymi, tzw. ogrodowymi,            
o szerokości 5cm, mocowanymi betonem B7,5, gr. warstwy ok. 10cm, układanym 
bezpośrednio w wykopie. Jednak ze względu na określony budżet inwestora 
zastosowano taśmę ogrodniczą. 

Zaprojektowano nawierzchnię naturalną – żwirową – o warstwie wierzchniej z grysu 
jurajskiego białego o grubości 3 cm po zagęszczeniu. Warstwę nośną wykonać                 
z tłucznia stabilizowanego mechanicznie.  

Grys jurajski płukany (kamień Jurajski) powinien być w typie nie gorszy niż materiał 
z Kopalni Wapieni "Wierzbica". 

Powierzchnia pod roślinami wysypana grysem jurajskim białym płukanym o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 3 cm na tłuczniu o grub. 10cm. wynosi: 76 m². 
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3.4. Mała architektura 
3.4.1. kosze na odpadki 

Kosze na śmieci – w typie nie gorszym niż model Oregon 35l, firmy                          
ECO24 zgodne z ryc.1, poniżej. Lokalizacja śmietników została zaznaczona na 
rysunku 1: „Projekt zagospodarowania terenu. Rzut terenu”. Warunki wykonania                       
wg zaleceń i wytycznych producenta. 

 

 
Ryc. 1 kosz Oregon 35l 
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3.5. Oświetlenie 

Na rysunku 1: „Projekt zagospodarowania terenu. Rzut terenu” przedstawiono 
lokalizację oświetlenia punktowego – rodzaj oprawy i sposób montażu do ustalenia 
w dalszych etapach modernizacji skweru. 

 

3.6. Pozostałe prace 

3.6.1. obrzeża 

Powierzchnię trawiastą od nasadzeń należy oddzielić  obrzeżami                              
z brązowej taśmy ogrodniczej koloru brązowego. Po umieszczeniu jej w gruncie 
taśmę należy przykryć ziemią. Tak aby w przyszłości zarosła trawą.  

Na obrzeża dla całej powierzchni opracowania przewiduje się  565 m.                        
taśmy ogrodniczej. 

3.6.2 wykończenie powierzchni nasadzeń 

Przewiduje się wykończenie powierzchni nasadzeń – krzewów i drzew – grysem  
jurajskim białym płukanym – materiał identyczny z warstwą wierzchnią nawierzchni 
mineralnych zieleńca – o grubości warstwy 3 cm, na geowłókninie.  

Kruszywo należy równomiernie rozsypać na całej wyznaczonej powierzchni, tworząc 
warstwę o grubości 3 cm. Prace wykonać po posadzeniu roślin.   

W ramach wypłukiwania lub przemieszczania się kruszywa należy je uzupełniać, 
żadne rośliny nie mogą zostać zasypane materiałem wykańczającym. 

Powierzchnia pod nasadzeniami wysypana grysem jurajskim białym płukanym                     
o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm. na geowłókninie wynosi: 587 m². 

Ziemię z korytowania pod nasadzeniami należy przeznaczyć do wyrównania terenu.  

 

4. Pielęgnowanie roślin w pierwszym roku po posadzeniu 

4.1.Pielęgnacja trawników 

 
A. Koszenie 

 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy osiągnie 
wysokość 8cm - 10cm, skrócenie do wysokości ok. 5 cm,  

 następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby  
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wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 
10cm - 12cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z              
1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów 
(pierwsza połowa października).Należy je wykonać na wysokość              
ok. 4cm, ale nie mniej niż 2,5cm. 

 
B. oczyszczanie trawników z zanieczyszczeń stałych ( papier, folia, itp.)  

 
C. grabienie, w tym: 

 grabienie wiosenne, 

 grabienie jesienne (wywóz liści realizowany jest na bieżąco, najpóźniej 
następnego dnia po zagrabieniu), 

 
D. nawożenie 

 wiosną trawnik wymaga mieszanki nawozowej z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększać dawki potasu                                       
i fosforu, 

 ostatnie nawożenie powinno zawierać tylko potas i fosfor, wykonać                 
je  należy nie później niż do połowy sierpnia, 

 
E. aeracja ( oprócz pierwszego roku po posadzeniu) wiosenna, w tym: 

 wałowanie, 

 napowietrzanie i wertykulacja darni, uzupełnianie ubytków (dosiew 
trawy),  

 likwidacja kretowisk, 
 

F. odchwaszczanie 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować po okresie              
6 miesięcy od założenia trawnika, 

 
G. podlewanie (w zależności od potrzeb) – tak aby po  podlaniu gleba była 

wilgotna na głębokość 10cm – 15cm 
 

4.2. Utrzymanie i pielęgnacja drzew i krzewów: 

 Podlewanie (w zależności od potrzeb), 

 nawożenie – zalecane nawożenie 1 x wiosną nawozem o spowolnionym 
uwalnianiu składników pokarmowych typu Osmocote, 

 systematyczne odchwaszczanie, 

 usuwanie odrostów korzeniowych, „dzikich” pędów, 

 wymiana uschniętych i uszkodzonych sadzonek, 

 wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, 
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 cięcia formujące i pielęgnacyjne (przycięcie złamanych, chorych                             
lub krzyżujących się gałęzi). 

 w przypadku róż, posadzonych wokół pomnika należy ziemię                          
w niewielkiej ilości zakwaszać, ponieważ ten rodzaj rośliny powinien posiadać 
lekko kwaśny odczyn podłoża. 
Pamiętamy, że u róż po pierwszym kwitnieniu należy przyciąć końcówki 
pędów nad 2-3 liściem od góry co pobudzi różę do ponownego wypuszczania 
pąków kwiatowych oraz o odpowiednim zabezpieczeniu ich na zimę. 
 
 

5.0. Część rysunkowa  

 

rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu.  
           Nawierzchnie i elementy wyposażenia. 
 

Skala 
1:250 

rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu. Nasadzenia.  Skala 
1:250 

rys. 3. Przekrój przez nawierzchnię.  

 

Skala 
1:5 

 
 
 


