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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawę opracowania stanowią

 umowa  na prace projektowe zawarta pomiędzy Zamawiającym - Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd

Zieleni  m.  st.  Warszawy,  ul.  Hoża  13A,  00-528  Warszawa,  a  Wykonawcą  opracowania  -  Pejzaże  –

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Jesiołowska-Sadura, ul. T. Cichockiego 10/36, 24-100 Puławy

 uzgodnienia z Zamawiającym,

 aktualna mapa do celów projektowych,

 wizje lokalne wykonane w okresie od stycznia do marca 2020 r.,

Zakres opracowania obejmuje działkę nr ewid. 32, 33 obręb 6-03-13 Warszawa Wola

1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  jest  projekt  przebudowy  placu  zabaw  z  towarzyszącymi  elementami

zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Dzielnicy Wola.

Teren inwestycji obejmuje powierzchnię  terenu zieleni – ogrodu jordanowskiego na działkach o. nr ewid. 32,

33,  w rejonie  ulic:   Gibalskiego  i  Mireckiego.  Granice  terenu  inwestycji  oznaczono na  rysunku  projektu

zagospodarowania terenu w tomie I.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest gospodarka zielenią istniejącą oraz projekt zieleni  urządzonej

na terenie opracowania.

2. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

2.1. Opis zieleni istniejącej 

Zieleń istniejącą w terenie opracowania stanowią głównie drzewa i trawniki,  natomiast warstwa krzewów

i bylin pojawia się tylko w obrębie urządzonych rabat wokół boiska. 

Drzewa  rosną  głównie  w  szpalerach  wzdłuż  ogrodzeń  oraz  krawędzi  placów  istniejących.  Najstarsze

i najwyższe  drzewa  stanowią  topole  Populus  nigra  rosnące  w  szpalerze  wzdłuż  ogrodzenia  od  strony

ul. Mireckiego.  Drzewa  te  wymagają  stałego  monitorowania  oraz  przeprowadzenia  zabiegów

pielęgnacyjnych  wskazanych  w  tabeli.  Z  powodu  kolizji  stref  korzeniowych  z  projektowaną  inwestycją

drogową  (przebudowa  nawierzchni)  sugerowane  jest  także  wykonanie  specjalistycznych  ekspertyz

dendrologicznych oraz badań statyki przed przystąpieniem do przebudowy nawierzchni w sąsiedztwie stref

korzeniowych drzew.

Na pozostałym terenie drzewa duże pojawiają się pojedynczo, wkomponowane zostały w szpalery młodych

nasadzeń  lip  drobnolistnych  Tilia  cordata z  domieszką  grabów pospolitych  Carpinus  betulus.  Pomiędzy

strefą sportową – boiskiem do koszykówki,  a strefą placów zabaw, na rabacie posadzone zostały wiązy

holenderskie Ulmus x hollandica odm. 'Wredei'. 

Istniejące  rabaty  wokół  strefy  sportowej  tworzą  nasadzenia  mieszane  krzewów,  bylin  i  traw  ozdobnych

z gatunków:  Physocarpus  opulifolius 'Diabolo',  Spiraea  japonica,  Salvia  nemorosa,  Miscanthus sp.,

Carex sp.  Ponieważ  inwentaryzacja  zieleni  i  wizje  lokalne  odbywały  się  w  sezonie  zimowym  i  na
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przedwiośniu, nie było możliwe szczegółowe określenie odmian roślin rosnących na rabacie. Nasadzenia są

dobrze  zachowane,  jedynie  trawy  z  gatunku  Carex sp.  Wykazują  stosunkowo  słabe  zdolności

zaadaptowania się do panujących warunków – wiele egzemplarzy zanikło.

2.2. Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów 

Inwentaryzacja objęła 57 pozycji drzew w postaci jednostkowej.

Obraz graficzny inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem został przedstawiony w części II – Rys. nr 4.01
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Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów z zaleceniami.

Tab. nr 1 Inwentaryzacja dendrologiczna – opracowanie mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek
Nr Rodzaj, gatunek Obwód

pnia na
wys.

130 cm
[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

1
Tilia cordata
lipa drobnolistna

43 4,5 6 Brak odstępstw od normy Do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

2
Tilia cordata
lipa drobnolistna

46 5 6
Lekko pochylony pień, Brak 
odstępstw od normy

5,00% dobra dobra Bez zabiegów -

3
Tilia cordata
lipa drobnolistna

47+28+2
7+25+24

6 7

Forma wielopienna, odrost u 
podstawy, niewielki nabieg 
korzeniowy, kolizja konarów w
koronie

10-15% dobra dobra

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
prześwietlenie korony 
formowanie korony – 
pozostawienie w 
formie wielopiennej

-

4
Acer platanoides
klon pospolity

37 5 7
Lekko pochylony pień, korona
asymetryczna, lekko 
przygłuszona

Do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

5
Acer negundo
klon jesionolistny

151+99 16 15

Dwa pnie od wys. 0,7 m – 
ryzyko rozłamania; główny 
pień pochylony w kier. placu 
zabaw – 
możliwość/zagrożone 
wyłamaniem, rozbudowana 
korona, jedno rozgałęzienie 
zagrożone rozłamaniem na 
wys. 2,2m; rany po wyciętych 
konarach przechodzące w 
ubytki – możliwość wyłamań, 
kolizja konarów w koronie, 
liczne odrosty, oznaki 
zasychania konarów w górnej 
części korony; nabiegi 
korzeniowe

30,00% średnia średnia

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
korekta/ 
prześwietlenie korony 
obniżenie  korony o 2-
3m, 1xwiązanie 2t; 

-

6
Tilia cordata
lipa drobnolistna

18 1 4
Młode nasadzenie, drzewo po
cięciach formujących, korona 
zredukowana

Do 5% dobra/średnia dobra Bez zabiegów -

5



Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

7
Acer 
pseudoplatanus
klon jawor

15 1 4

Młode nasadzenie, drobne 
rany po nieprawidłowych 
cięciach, przewodnik 
uszkodzony na wys. 4m

5,00% dobra/średnia dobra Bez zabiegów -

8
Tilia cordata
lipa drobnolistna

18 0,5 4
Młode nasadzenie, drzewo po
cięciach formujących, korona 
zredukowana

Do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

9
Tilia cordata
lipa drobnolistna

18 2 3,5
Młode nasadzenie, lekko 
pochylone, niewielka kolizja 
konarów w koronie

Do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

10
Tilia cordata
lipa drobnolistna

179 11 18

Lekko wyniesiony odziomek, 
nabiegi korzeniowe, 
rozbudowana korona, lekko 
pochylone – możliwość 
wykrotu, dwa rozgałęzienia 
zagrożone rozłamaniem, 
kolizja konarów w koronie, 
jemioła w koronie; dwa pnie 
od wys. 2,2m, jeden z pni 
uszkodzony na wys. 9m – 
możliwy ubytek w strukturze 
pnia

15,00% dobra/średnia
dobra/
średnia

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
korekta/ 
prześwietlenie korony,
usunięcie jemioły, 
1xwiązanie 4t

1 gniazdo

11
Tilia cordata
lipa drobnolistna

154 11 19

Lekko wyniesiony odziomek, 
niewielkie  nabiegi 
korzeniowe (niewielkie 
uszkodzenia nabiegów), 
niewielka przypora 
korzeniowa, kolizja konarów 
w koronie, jemioła w koronie

15,00% dobra/średnia
dobra/śre

dnia

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
prześwietlenie korony,
usunięcie jemioły,

-

12
Tilia cordata
lipa drobnolistna

127 9 15

Lekko pochylone, nabiegi 
korzeniowe (uszkodzenia 
nabiegów), kolizja konarów w 
koronie

20,00% dobra/średnia dobra
Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
prześwietlenie korony

-

13
Tilia cordata
lipa drobnolistna

18 0,5 3,5
Młode nasadzenie, drzewo po
cięciach formujących, korona 
zredukowana

Do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

6



Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

14
Tilia cordata
lipa drobnolistna

19 1 4

Młode nasadzenie, drzewo po
cięciach formujących, korona 
zredukowana, posadowione 
między obrzeżami 
betonowymi

Do 5% dobra dobra
Do przesadzenia ze 
względu na kolizję z 
planowaną inwestycją

-

15
Tilia cordata
lipa drobnolistna

24 1 4

Młode nasadzenie, drzewo po
cięciach formujących, korona 
zredukowana, posadowione 
między obrzeżami 
betonowymi

Do 5% dobra dobra
Do przesadzenia ze 
względu na kolizję z 
planowaną inwestycją

-

16
Tilia cordata
lipa drobnolistna

19 1 4,5
Młode nasadzenie, drzewo po
cięciach formujących, korona 
zredukowana

Do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

17
Salix alba
wierzba biała

75 8 7

Lekko pochylone, korona 
asymetryczna, przygłuszona, 
forma ogławiana, liczny 
odrost – częściowo 
zamierający, rozległa, 
częściowo zabliźniona rana 
na wys. 1,2m – możliwość 
rozłamań; wrośnięte troczki w 
pień

15,00% dobra/średnia
dobra/śre

dnia

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony

-

18
Salix alba
wierzba biała

75 9 7

Nabiegi korzeniowe 
(niewielkie uszkodzenia 
nabiegów), rozległa rana kory 
i pnia od podstawy do wys. 
0,9m, korona asymetryczna, 
forma ogławiana – możliwość 
rozłamań, liczne odrosty, 
wrośnięte troczki w pień

10,00% dobra/średnia
dobra/śre

dnia

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
prześwietlenie korony

-

19
Fraxinus 
excelsior
jesion wyniosły

18 1,5 4 Brak odstępstw od normy Do 5% dobra dobra Bez zabiegów -
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Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

20
Tilia cordata
lipa drobnolistna

181 10 14

Lekko pochylone, nabiegi 
korzeniowe, niewielkie 
wyniesienie odziomka kolizja 
konarów w koronie; niewielki 
ubytek w strukturze pnia,

15,00% dobra/średnia dobra

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
prześwietlenie dolnej 
części korony

-

21
Fraxinus 
excelsior
jesion wyniosły

19 1,5 4,5 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

22
Tilia cordata
lipa drobnolistna

19 0,5 4 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

23
Tilia cordata
lipa drobnolistna

19 1 4 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

24
Tilia cordata
lipa drobnolistna

21 2 4,5 Brak odstępstw od normy 5,00% dobra dobra Bez zabiegów -

25
Salix alba
wierzba biała

49 6 5,5
Lekko pochylone, forma 
ogławiana

10,00% dobra dobra Bez zabiegów -

26
Salix alba
wierzba biała

60 6 8
Forma ogławiana, martwy 
odrost w rozgałęzieniu na 
wysokości 2,2m

10,00% dobra/średnia dobra Bez zabiegów -

27
Tilia cordata
lipa drobnolistna

17 0,5 4

Młode nasadzenie, drzewo po
cięciach formujących, 
przewodnik martwy od wys. 
3m

10,00% średnia dobra

Bez zabiegów, cięcia 
sanitarne po 
wytworzeniu przez 
drzewo nowego 
przewodnika

-

28
Carpinus betulus
grab pospolity

16 1,5 4 Brak odstępstw od normy 5,00% dobra dobra Bez zabiegów -

29
Tilia cordata
lipa drobnolistna

170 12 13

Lekko pochylone, korona 
rozbudowana asymetryczna, 
przeważająca w stronę placu, 
trzy rozgałęzienia zagrożone 
rozłamaniem

10,00% dobra
Dobra/
średnia

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
korekta/ 
prześwietlenie korony

-

30
Tilia cordata
lipa drobnolistna

15 2,5 4 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

31
Carpinus betulus
grab pospolity

16 2 4 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -
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Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

32
Tilia cordata
lipa drobnolistna

20 2 3,5 Brak odstępstw od normy 5,00% dobra dobra Bez zabiegów -

33
Carpinus betulus
grab pospolity

17 1,5 4 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

34
Populus nigra
topola czarna

290 19 25

Korona asymetryczna 
rozbudowana – zagrożenie 
wykrotem; wyniesiony 
odziomek, część  systemu 
korzeniowego odkryta, 
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe, lekko pochylone, 
4-5 rozgałęzień zagrożonych 
rozłamaniem, jemioła w 
koronie

15-20% średni
średnia/

zła

Badanie statyki 
metodą SIM, cięcia 
sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
i prześwietlenie 
korony, obniżenie 
korony o 3-4m, 1x 
wiązanie2t, usunięcie 
jemioły

1 gniazdo

35
Populus nigra
topola czarna

229 17 25

Wysoko osadzona lekko 
asymetryczna korona, 
możliwość/ zagrożona 
wykrotem; lekko wyniesiony 
odziomek, część systemu 
korzeniowego odkryta, 
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe,  dwa 
rozgałęzienia zagrożone 
rozłamaniem, jemioła w 
koronie

15,00% średni
średnia/

zła

Badanie statyki 
metodą SIM, cięcia 
sani sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony, usunięcie 
jemioły

-

36
Populus nigra
topola czarna

230 16 25

Lekko pochylone, korona 
asymetryczna, przygłuszona, 
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe od strony ulicy, 
możliwość/ zagrożone 
wykrotem; przewodnik 
wyłamany na wys. 16m, 
częściowo zabliźnione rany 
po wyłamanych konarach, 
jedno rozgałęzienie 
zagrożone  rozłamaniem

20,00% średni
średnia/

zła

Sugerowane do 
usunięcia, badanie 
statyki metodą SIM; 
cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony,  obniżenie 
korony o 3-4m

-

9



Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

37
Populus nigra
topola czarna

223 14 26

Lekko pochylone, korona 
lekko asymetryczna, 
zagrożone wykrotem; 
jednostronnie wyniesiony 
odziomek, uszkodzone 
nabiegi korzeniowe, jedno 
rozgałęzienie zagrożone 
rozłamaniem ubytek w 
strukturze pnia – możliwość/ 
zagrożone wyłamaniem; 
jemioła w koronie.

15,00% dobra/średnia
średnia/

zła

Sugerowane do 
usunięcia, badanie 
statyki metodą SIM; 
cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony,  obniżenie 
korony o 3-4m, 1x 
wiązanie 2t, usunięcie 
jemioły

-

38
Populus nigra
topola czarna

199 14 24

Lekko pochylone,  korona 
asymetryczna, jednostronnie 
wyniesiony odziomek, 
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe, rozległa rana 
przypory korzeniowej po 
stronie przeciwnej od 
wychylenia – zagrożone 
wykrotem i wyłamaniem; 
przewodnik martwy od wys. 
17-18m;  jemioła w koronie; 
ograniczona możliwość 
prawidłowego rozwoju; 
widoczne oznaki zamierania

25-30% średnia/ zła
średnia/

zła

Sugerowane do 
usunięcia, badanie 
statyki metodą SIM; 
cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony,  obniżenie 
korony o 3-4m, 
usunięcie jemioły

1 gniazdo

39
Populus nigra
topola czarna

165 12 24

Pochylone, uszkodzone 
nabiegi korzeniowe, korona 
asymetryczna,  możliwość/ 
zagrożone wykrotem, 
uszkodzenia kory z oznakami 
murszenia, ubytek w 
strukturze pnia – zagrożone 
wyłamaniem, oznaki 
zamierania,  przewodnik 
martwy od wys. 17m, liczne 
odrosty,  ograniczona 
możliwość prawidłowego 
rozwoju

20,00% średnia/ zła
średnia/

zła

Sugerowane do 
usunięcia, badanie 
statyki metodą SIM; 
cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
i prześwietlenie 
korony,  obniżenie 
korony o 3m,

1 gniazdo
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Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

40
Populus nigra
topola czarna

165 14 25

Lekko pochylone, korona 
asymetryczna,  możliwość/ 
zagrożone wykrotem, lekko 
wyniesiony odziomek, odkryta
część systemu korzeniowego,
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe, 2 rozgałęzienia 
zagrożone rozłamaniem

15,00% dobra/średnia
średnia/

zła

Sugerowane do 
usunięcia, badanie 
statyki metodą SIM; 
cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony,  obniżenie 
korony o 3m, 1x 
wiązanie 2t

-

41
Populus nigra
topola czarna

261 18 26

Lekko pochylone, korona 
asymetryczna rozbudowana –
zagrożone wykrotem, 
wyniesiony odziomek, odkryta
część systemu korzeniowej, 
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe, niewielki ubytek 
w strukturze pnia – zagrożone
wyłamaniem; jedno 
rozgałęzienie zagrożone 
rozłamaniem, częściowo 
zabliźnione rany po wyciętych
wyłamanych konarach – 
możliwość powstawania 
ubytków, jemioła w koronie.

15-20% średnia
średnia/

zła

Sugerowane do 
usunięcia, badanie 
statyki metodą SIM; 
cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
i prześwietlenie  
korony,  obniżenie 
korony o 2-4m, 1x 
wiązanie 4t

-

42
Tilia cordata
lipa drobnolistna

18 1,5 3,5 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

43
Tilia cordata
lipa drobnolistna

17 2 3,5 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra
Do przesadzenia ze 
względu na kolizję z 
planowaną inwestycją

-

44
Ulmus glabra
wiąz górski

23 1 5,5 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

45
Ulmus glabra
wiąz górski

23 1 5,5 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

46
Ulmus glabra
wiąz górski

23 1 5,5 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

47
Fraxinus 
excelsior
jesion wyniosły

48 5 6 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -
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Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

48
Fraxinus 
excelsior
jesion wyniosły

58 5 8 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

49
Fraxinus 
excelsior
jesion wyniosły

59 6 8 Brak odstępstw od normy 5,00% dobra dobra Bez zabiegów -

50
Tilia cordata
lipa drobnolistna

155 9 9

Pochylone,  korona 
asymetryczna przygłuszona, 
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe, zabliźniona rana 
z oznakami murszenia od 
podstawy do wys. 0,6m, 
ubytek w strukturze pnia – 
możliwość wykrotu i 
wyłamania; rozległa rana po 
odciętym konarze na wys. 
2,2m porażona przez  grzyby;
ograniczona możliwość 
prawidłowego rozwoju

10-15% dobra/średnia
dobra/
średnia

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony

-
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Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

51
Populus nigra
topola czarna

277+268
+195

19 24

Rozbudowana korona - 
zagrożone wykrotem, mocno 
wyniesiony odziomek, odkryta
część systemu korzeniowego,
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe,  trzy pnie od 
podstawy zrośnięte do wys. 
0,9m i 1,2m – zagrożone 
rozłamaniem, ubytek w 
strukturze dwóch pni – 
możliwość/zagrożone 
wyłamaniem, 3 rozgałęzienia 
zagrożone rozłamaniem, 
kolizja konarów w koronie; 
częściowo zabliźnione i 
niezabliźnione rany po 
wyłamanych konarach, 
narośle bakteryjne; liczne 
odrosty, kolizja z ogrodzeniem

20,00% średnia zła
Sugerowane do 
usunięcia

-

52 Acer sp. 16 1 4 Brak odstępstw od normy do 5% dobra dobra Bez zabiegów -

53
Acer negundo
klon jesionolistny

108 5 12

Pochylone w stronę parkingu, 
lekko wyniesiony odziomek, 
odkryta część systemu 
korzeniowego, uszkodzone 
nabiegi korzeniowe -  
możliwość/ zagrożone 
wykrotem, liczne częściowo 
zabliźnione rany po odciętych 
konarach i gałęziach, rozległa
niezabliźniona rana po 
odciętym konarze na wys. 
2,3m – możliwość wyłamania 
korony; liczne odrosty, kolizja 
konarów w koronie; możliwy 
wspólny korzeń z drzewem nr
54

20,00% dobra/średnia
dobra/
średnia

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, 
prześwietlenie  korony

-
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Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

54
Acer negundo
klon jesionolistny

115 11 11

Mocno  wyniesiony odziomek,
odkryta część systemu 
korzeniowego, uszkodzone 
nabiegi korzeniowe, korona 
asymetryczna jednostronna 
rozbudowana -  zagrożone 
wykrotem, dwie rozległe rany 
po wyciętych konarach na 
wys. 2,1m – korona 
zagrożona wyłamaniem, 
ograniczona możliwość 
prawidłowego rozwoju

15,00% dobra/średnia
średnia/

zła

Sugerowane do 
usunięcia; cięcia 
sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony; redukcja 
korony po stronie 
wychylenia o 3-4m

-

55
Acer negundo
klon jesionolistny

186 15 14

Jednostronnie  wyniesiony 
odziomek, odkryta część 
systemu korzeniowego, 
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe, odziomek 
narośnięty na krawężnik, 
zabliźniona obustronna rana 
pnia z oznakami murszenia 
na wys. 0,2-1m, ubytek w 
strukturze pnia, korona 
asymetryczna rozbudowana –
możliwość / zagrożone 
wykrotem i wyłamaniem; dwa 
pnie od wys. 1,7m, zagrożone
rozłamaniem; liczny odrost, 
ograniczona możliwość 
prawidłowego rozwoju 
(krawężnik)

15,00% średnia
średnia/

zła

Cięcia sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
i prześwietlenie  
korony; redukcja 
korony od strony placu
zabaw o 3-4m

-
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Nr Rodzaj, gatunek Obwód
pnia na

wys.
130 cm

[cm]

Szerokość
korony 

[m]

Wysokość
[m]

Opis stanu istniejącego Posusz Ocena stanu
zdrowotnego

Ocena   
statyki

Zalecane zabiegi Gniazdo /
Liczba /
Uwagi

56
Populus nigra
topola czarna

211 14 24

Pochylone, lekko wyniesiony 
odziomek, odkryta część 
systemu korzeniowego, 
uszkodzone nabiegi 
korzeniowe,  możliwość / 
zagrożone wykrotem, 
niewielki ubytek w strukturze 
pnia – możliwość wyłamania, 
częściowo zabliźnione rany 
po wyciętych i wyłamanych 
konarach, korona 
asymetryczna, jemioła w 
koronie

20,00% średnia średnia

Badanie statyki 
metodą SIM; cięcia 
sanitarno-
pielęgnacyjne, korekta
korony,  obniżenie 
korony o 3m, 
usunięcie jemioły

-

57
Tilia cordata
lipa drobnolistna

18 0,5 3,5 Brak odstępstw od normy 5,00% dobra dobra Bez zabiegów -
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3. ZIELEŃ PROJEKTOWANA

3.1. Założenia projektowe:

Projekt zakłada:

- zdjęcie warstwy ziemi zadarnionej

- uzupełnienie  warstw  ziemi  urodzajnej  po  demontowanych  nawierzchniach  asfaltowych  (warstwa

grub. 10 cm) oraz z trylinki (warstwa grub. 20 cm)

- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (grub. 5 cm)

- nasadzenia krzewów, bylin i traw ozdobnych na rabatach projektowanych

- zasadzenie żywego tunelu wierzbowego

- uzupełnienie szpaleru drzew z gat. Ulmus x hollandica w strefie sportowej

- nowe nasadzenia drzew ozdobnych kwitnących

- nasadzenia krzewów i bylin w luźnym układzie w obrębie stref korzeniowych drzew istniejących –

topól

- nasadzenia krzewów okrywowych na skarpie

- wykonanie trawników darniowych rolowanych na  powierzchni górki saneczkowej oraz na boisku do

piłki nożnej

- wykonanie nowych trawników siewem.

3.2. Gatunki projektowane

Projektowane drzewa liściaste:

1. Prunus serrulata 'Kanzan' - wiśnia piłkowana 'Kanzan'

2. Sorbus aria 'Lutescens' - jarząb mączny 'Lutescens'

3. Sorbus x arnoldiana 'Golden Wonder' - jarząb Arnolda 'Golden Wonder'

4. Tilia cordata 'Greenspire - 'lipa drobnolistna 'Greenspire'

5. Ulmus xhollandica 'Wredei - 'wiąz holenderski 'Wredei'

Projektowane krzewy liściaste:

6. Carpinus betulus - Grab pospolity

7. Cornus sanguinea 'Winter Beauty' - Dereń świdwa  'Winter Beauty'

8. Euonymus fortunei 'Coloratus' - Trzmielina Fortune'y 'Coloratus'

9. Euonymus fortunei 'Emerald'n Gaiety' - Trzmielina Fortune'y 'Emerald'n Gaiety'

10. Hydarngea arborescens 'Anabelle' - Hortensja drzewiasta 'Anabelle'

11. Physocarpus opulifolius 'Little Devil' - Pęcherznica kalinolistna  'Little Devil'

12. Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' - Pięciornik krzewiasty  'Tilford Cream'

13. Rosa 'Defender' - Róża 'Defender'

14. Spiraea betulifolia - Tawuła brzozolistna 

15. Spiraea betulifolia 'Tor Gold' - Tawuła brzozolistna 'Tor Gold'

16. Spiraea japonica 'Shirobana' ('Genpei') - Tawuła japońska 'Shirobana'

17. Spiraea japonica 'Goldflame' - Tawuła japońska 'Goldflame'
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18. Symphoricarpus x chenaultii 'Hancock' - Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock'

19. Syringa meyeri 'Palibin' - Lilak Meyera 'Palibin'

20. Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskvy' - Lilak pospolity  'Krasavitsa Moskvy'

21. Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' - Lilak pospolity  'Mme Lemoine'

22. Viburnum 'Eskimo' - Kalina 'Eskimo'

Projektowane pnącza:

23. Lonicera japonica 'Halliana' - Wiciokrzew japoński  'Halliana'

24. Hedera helix var. hibernica - Bluszcz irlandzki

Projektowane byliny:

25. Achillea millefolium 'Colorado' - Krwawnik pospolity 'Colorado'

26. Achillea ptarmica 'Double Diamond' - Krwawnik kichawiec  'Double Diamond'

27. Aegopodium podagraria 'Variegata' - Podagrycznik pospolity  'Variegata'

28. Alyssum saxatile - Smagliczka skalna

29. Arthemisia stellaryana - Bylica Stellera

30. Eryngium planum 'Blue Cap' - Mikołajek nadmorski  'Blue Cap'

31. Gaillardia aristata 'Kobold' - Gailardia oścista 'Kobold'

32. Geranium macrorrhizum 'Czakor' - Bodziszek korzeniasty  'Czakor'

33. Hemerocallis 'Chicago Apache' - Liliowiec 'Chicago Apache'

34. Lavandula angustifolia - Lawenda wąskolistna

35. Origanum vulgare - Lebiodka pospolita

36. Salvia nemorosa 'Caradonna' - Szałwia omszona 'Caradonna'

Projektowane trawy i paprocie:

37. Deschampsia ceaspitosa 'Goldtau' - Śmiałek pogięty 'Goldtau'

38. Drypteris filix-mas - Nerecznica samcza

39. Miscanthus sinensis  'Gracilimus'- Miskant chiński 'Gracilimus'
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3.3. Etap I 

Zakres prac wokół placów zabaw:

- zdjęcie warstw ziemi zadarnionej

- uzupełnienie  warstw  ziemi  urodzajnej  po  demontowanych  nawierzchniach  asfaltowych  (warstwa

grub. 10 cm) oraz z trylinki (warstwa grub. 20 cm)

- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (grub. 5 cm)

- nasadzenia krzewów, bylin i traw ozdobnych na rabatach projektowanych

- zasadzenie żywego tunelu wierzbowego

- położenie trawnika darniowego na górce 

3.3.1. Dobór gatunkowy roślin 

Tab. nr 2 Zestawienie roślin – etap I

Lp. Nr. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry/
pojemnik

Ilość szt.

Krzewy liściaste:

1 14 Spiraea betulifolia Tawuła brzozolistna C2 159

2 18 Symphoricarpus x chenaultii 'Hancock' Śnieguliczka Chenaulta 
'Hancock'

C2 383

3 19 Syringa meyeri 'Palibin' Lilak Meyera 'Palibin' C3 54

4 22 Viburnum 'Eskimo' Kalina 'Eskimo' C5 56

Byliny:

5 25 Achillea millefolium 'Colorado' Krwawnik pospolity 'Colorado' P9 241

6 26 Achillea ptarmica 'Double Diamond' Krwawnik kichawiec  'Double 
Diamond'

P9 172

7 28 Alyssum saxatile Smagliczka skalna P9 75

8 29 Arthemisia stellaryana Bylica Stellera P9 75

9 30 Eryngium planum 'Blue Cap' Mikołajek nadmorski  'Blue 
Cap'

P9 74

10 31 Gaillardia aristata 'Kobold' Gailardia oścista 'Kobold' P9 205

11 33 Hemerocallis 'Chicago Apache' Liliowiec 'Chicago Apache' P9 233

12 34 Lavandula angustifolia Lawenda wąskolistna P9 77

Trawy ozdobne:

13 37 Deschampsia ceaspitosa 'Goldtau' Śmiałek pogięty 'Goldtau' P9 61

TYP UPRAWY:

P – doniczka o objętości do 2 litrów (np. P9, gdzie 9 to długość boku doniczki w cm)

C – pojemnik o objętości od 2 litrów (np. C3, gdzie 3 oznacza objętość w litrach)

Rabaty z lawendą, smagliczką skalną i bylicą Stellera – sadzić melanżowo, w kępach po około 5

sztuk. Rabaty z krwawnikami i gailardią – sadzić melanżowo, gailardie i krwawniki kichawce w kępach

po 3-5 sztuk, krwawniki pospolite w kępach po 5-7 sztuk. Pośród roślin rozstawić pojedynczo śmiałki

darniowe. Rabata ma mieć charakter naturalistyczny.
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3.3.2. Tunel wierzbowy 

Zaprojektowana  została  żywa  instalacja  wierzbowa,  stale  rosnąca,  ze  wzmacnianymi  wejściami

(dodatkowy splot  wokół  otworów wejściowych).  Zaprojektowana została  instalacja  w formie tunelu

z trzema wejściami.

Wymiar zewnętrzny: około 8,9 x 5,2 cm

Szerokość tunelu: około 150 cm 

Promień wewnętrzny: 3 m

Promień zewnętrzny: 4,5 m

Ilość: 1 szt.

Materiał:  świeżo pozyskane pędy wierzbowe wierzb z gatunków Salix purpurea, Salix viminalis, Salix

alba (do szczegółowego uzgodnienia z wykonawcą) dł. 2,5 i 3 m; ilość gałązek wierzbowych – około

20szt. pędów 2,5 m oraz 20 szt. pędów 3 m na metr bieżący konstrukcji; dno instalacji wyściółkowane

korą sosnową

3.3.3. Trawnik darniowy rolowany

Zastosować darń najwyższej jakości typu sportowego, odporną na intensywne użytkowanie. Trawnik ma

być uprawiany na podłożu przygotowanym wg normy DIN 18035-4. Darń powinna być wysokiej jakości,

gęsta, jednolicie zielona z dobrze rozwiniętym, nieuszkodzonym systemem korzeniowym, bez śladów

gnicia i żółknięcia.

Powierzchnia trawnika darniowego na skarpy górki: 254 m²
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3.4. Etap II 

Zakres prac:

- przesadzenie 3 drzew istniejących Tilia cordata wg inwentaryzacji,

- uzupełnienie rabat wokół placów zbaw o krzewy z gatunku Spiraea japonica 'Shirobana'

- nasadzenia krzewów i bylin w luźnym układzie w obrębie stref korzeniowych drzew istniejących –

topól

- nasadzenia krzewów okrywowych na skarpie – na macie kokosowej

- nasadzenia krzewów i bylin na rabacie wokół naturalnego placu zabaw

- położenie trawnika darniowego na boisku do piłki nożnej

- wykonanie nowych trawników siewem

- wyściółkowanie wszystkich rabat przekompostowaną korą drzew iglastych

3.4.1. Dobór gatunkowy roślin

Tab. nr 3 Zestawienie drzew projektowanych

Nr. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry/
pojemnik

Ilość szt.

Drzewa liściaste:

1 Prunus serrulata 'Kanzan' wiśnia piłkowana 'Kanzan' 16-18 9

2 Sorbus aria 'Lutescens' jarząb mączny 'Lutescens' 16-18 3

3 Sorbus x arnoldiana 'Golden 
Wonder' (lub 'Joseph Rock' )

jarząb Arnolda 'Golden Wonder' 16-18 3

4 Tilia cordata 'Greenspire' lipa drobnolistna 'Greenspire' 16-18 2

5 Ulmus xhollandica 'Wredei' wiąz holenderski 'Wredei' 18-20 2

Tab. nr 4 Zestawienie roślin – rabata wokół naturalnego placu zabaw

Lp. Nr. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry
/

pojemnik

Ilość szt.

Krzewy liściaste:

1 12 Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' Pięciornik krzewiasty  
'Tilford Cream'

C2 4

2 19 Syringa meyeri 'Palibin' Lilak Meyera 'Palibin' C5 42

Byliny:

3 34 Lavandula angustifolia Lawenda wąskolistna P9 58

4 35 Origanum vulgare Lebiodka pospolita P9 56

5 36 Salvia nemorosa 'Caradonna' Szałwia omszona 
'Caradonna'

P9 37

Tab. nr 5 Zestawienie roślin – etap II część 1

Lp. Nr. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry/
pojemnik

Ilość szt.

Krzewy liściaste:

20



1 6 Carpinus betulus Grab pospolity C2 535

2 7 Cornus sanguinea 'Winter Beauty' Dereń świdwa  'Winter 
Beauty'

C5 77

3 8 Euonymus fortunei 'Coloratus' Trzmielina Fortune'y 
'Coloratus'

C2 187

4 9 Euonymus fortunei 'Emerald'n Gaiety' Trzmielina Fortune'y 
'Emerald'n Gaiety'

C2 129

5 10 Hydarngea arborescens 'Anabelle' Hortensja drzewiasta 
'Anabelle'

C3 116

6 13 Rosa 'Defender' Róża 'Defender' C2 134

7 16 Spiraea japonica 'Shirobana' ('Genpei') Tawuła japońska 'Shirobana' 
('Genpei')

C2 489

8 17 Spiraea japonica 'Goldflame' Tawuła japońska 'Goldflame' C2 15

9 18 Symphoricarpus x chenaultii 'Hancock' Śnieguliczka Chenaulta 
'Hancock'

C2 233

10 19 Syringa meyeri 'Palibin' Lilak Meyera 'Palibin' C3 57

11 20 Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskvy' Lilak pospolity  'Krasavitsa 
Moskvy'

C5 6

12 21 Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' Lilak pospolity  'Mme 
Lemoine'

C5 6

13 22 Viburnum 'Eskimo' Kalina 'Eskimo' C5 42

Pnącza:

14 23 Lonicera japonica 'Halliana' Wiciokrzew japoński  
'Halliana'

C2 9

15 24 Hedera helix var. hibernica Bluszcz irlandzki C2 19

Byliny:

16 27 Aegopodium podagraria 'Variegata' Podagrycznik pospolity  
'Variegata'

P9 197

17 32 Geranium macrorrhizum 'Czakor' Bodziszek korzeniasty  
'Czakor'

P9 105

Trawy i paprocie:

18 38 Drypteris filix-mas Nerecznica samcza P9 94

Tab. nr 6 Zestawienie roślin – etap II część 2

Lp. Nr. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry
/

pojemnik

Ilość szt.

Krzewy liściaste:

1 11 Physocarpus opulifolius 'Little Devil' Pęcherznica kalinolistna  
'Little Devil'

C2 82

2 12 Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' Pięciornik krzewiasty  'Tilford
Cream'

C2 85

3 15 Spiraea betulifolia 'Tor Gold' Tawuła brzozolistna 'Tor 
Gold'

C2 629

4 16 Spiraea japonica 'Shirobana' ('Genpei') Tawuła japońska 'Shirobana'
('Genpei')

C2 370

5 17 Spiraea japonica 'Goldflame' Tawuła japońska 'Goldflame' C2 177

6 19 Syringa meyeri 'Palibin' Lilak Meyera 'Palibin' C3 25
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7 21 Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' Lilak pospolity  'Mme 
Lemoine'

C5 3

Byliny:

8 34 Lavandula angustifolia Lawenda wąskolistna P9 85

9 36 Salvia nemorosa 'Caradonna' Szałwia omszona 
'Caradonna'

P9 115

Trawy i paprocie:

10 39 Miscanthus sinensis 'Gracilimus' Miskant chiński  'Gracilimus' P9 16

Tab. nr 7 Zestawienie roślin – uzupełnienie rabat istniejących

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry/
pojemnik

Ilość szt.

Krzewy:

40 Spiraea japonica Tawuła japońska  w odm. C2 9

Byliny:

41 Salvia nemorosa Szałwia omszona w odm. P9 14

Trawy:

42 Carex sp. Turzyca w odm. P9 14

W trakcie sezonu wegetacyjnego należy sprawdzić odmiany występujących w terenie roślin i zamówić
dopasowane odmiany.

TYP UPRAWY:

P – doniczka o objętości do 2 litrów (np. P9, gdzie 9 to długość boku doniczki w cm)

C – pojemnik o objętości od 2 litrów (np. C3, gdzie 3 oznacza objętość w litrach)

B – balot

Wysokość (cm) – wysokość rośliny mierzona od podłoża (bez pojemnika); np. 160-180

Obwód pnia  (cm)  –  jest  podawany przy  formie  piennej  drzew;  wysokość  pomiaru  to  100  cm od

powierzchni podłoża; np. 12/14

Materiał roślinny ma pochodzić ze szkółek zrzeszonych do Związku Szkółkarzy Polskich i ma spełniać

zalecenia ZSP, co należy potwierdzić odpowiednim oświadczeniem szkółkarza.

Minimalne wysokości roślin oraz parametry i cechy jakościowe, jakie powinny spełniać rośliny zostały

podane w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wszystkich nasadzeń dokonać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru

Robót.
Uwaga:  prace  ogrodnicze  w  obrębie  stref  korzeniowych  dużych  drzew  wykonywać  ręcznie

i z zachowaniem dużej  ostrożności;  w razie  konieczności  wprowadzenia  zmian w nasadzeniach pod

koronami drzew należy skonsultować je z Zamawiającym i Projektantem.

3.4.2 Materiały uzupełniające nasadzenia 

Materiał ściółkujący

Na rabatach  zastosować  przekompostowaną  korę sosnową do  wyściółkowania  krzewów i  drzew.
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Ściółkować korą rabaty,  powierzchnie krzewów okrywowych, misy posadzonych drzew. Ściółkować

warstwą o grubości 5cm.

Powierzchnia do wyściółkowania korą drzew iglastych: 1830,6 m²

Na skarpie górki pod nasadzenia zastosować biodegradowalną matę kokosową z surowego włókna

kokosowego o splocie grubości ok. 5 mm. Oczka nie są sztywne – można je rozsunąć tak, że daje się

w nie posadzić rośliny. Po posadzeniu oczka ściąga się do pierwotnego kształtu. Siatki mają oczka

25 mm (przy tej wielkości oczek waga siatki wynosi ok.400 g/m²).

Powierzchnia mat kokosowych na skarpie: 1543 m²

3.4.3 Trawniki z siewu

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona traw powinny posiadać świadectwo

kwalifikacji.

Wybór gatunków należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do zacienienia, rodzaju gleby

i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw o gęstym i drobnym

ukorzenieniu i o gwarantowanej jakości.

Powierzchnie trawników siewem: 1014,6 m²

3.4.4. Trawnik darniowy rolowany

Zastosować darń najwyższej jakości typu sportowego, odporną na intensywne użytkowanie. Trawnik ma

być uprawiany na podłożu przygotowanym wg normy DIN 18035-4. Darń powinna być wysokiej jakości,

gęsta, jednolicie zielona z dobrze rozwiniętym, nieuszkodzonym systemem korzeniowym, bez śladów

gnicia i żółknięcia.

Powierzchnia trawnika darniowego na boisko: 562,6 m²
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4. INFORMACJE DODATKOWE

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, „Specyfikacją techniczną wykonania

i  odbioru  robót”  oraz  przy  zachowaniu  przepisów  BHP  oraz  pod  bezpośrednim  nadzorem  osób

uprawnionych,  wszelkie  prace  związane  z urządzeniem  zieleni  powinny  być  wykonane  zgodnie

z zasadami sztuki i wiedzy ogrodniczej,

- Użyty do nasadzeń i siewu materiał roślinny ma odpowiadać standardom i zaleceniom opracowywanym

przez  Związek  Szkółkarzy  Polskich  (Zalecenia  jakościowe  dla  ozdobnego  materiału  szkółkarskiego

wydane przez ZSP),

- Prace  związane  z  urządzaniem zieleni  mają  odpowiadać  zaleceniom  opracowanym  przez  Polskie

Stowarzyszenie  Wykonawców Terenów Zieleni  i  Architektów Krajobrazu  „Zieleń  Polska”  -  Zalecenia

dotyczące realizacji terenów zieleni udostępniane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

- Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie się

uzupełniają.  Przedmiar  robót  należy traktować jako opracowanie pomocnicze do wyliczenia  kosztów

inwestycji,

- W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  wymagających  zmian  w  projekcie,  należy  zawiadomić

Zamawiającego,  a  także  Projektanta;  wszelkie  zmiany  muszą  być  uzgodnione  z  Zamawiającym  i

Projektantem;

- Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  usunąć  lub  skutecznie  zabezpieczyć  wszystkie  urządzenia

i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie przy prowadzeniu robót.
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