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1. Wst�p 

1. 1. Lokalizacja miejscowo�ci i warunki klimatyczne 

Karłowice to mała miejscowo�� znajduj�ca si� w województwie opolskim, powiecie 

brzeskim, w gminie Popielów, w odległo�ci 22km od Brzegu i 32km od Opola - stolicy �l�ska 

opolskiego. 

Wie� okala du�y kompleks le�ny, stanowi�cy cz��� Borów Stobrawskich. Przez miej-

scowo��, z północy na południe, przepływa rzeka Stobrawa, b�d�ca prawym dopływem Odry. 

Obszar obj�ty projektem znajduje si� w łagodnej, V – �l�skiej Krainie Geograficznej, charak-

teryzuj�cej si� ciepłym i  długim okresem wegetacyjnym (powy�ej 220 dni). �rednia roczna 

temperatura to 8
o
C. Opady roczne si�gaj� tu od 600 do 700 mm rocznie. Otaczaj�ce Karłowi-

ce Bory Niemodli�skie przyczyniaj� si� do powstania specyficznego mikroklimatu, ze zwi�k-

szon� wilgotno�ci� powietrza i mniejszymi wahaniami temperaturowymi. 

Wymienione wy�ej warunki sprawiaj�, �e teren wydaje si� by� dobrym miejscem dla 

wegetacji niemal�e wszystkich, wyst�puj�cych na terenie Polski drzew i krzewów. Znajduje 

si� w granicach naturalnego zasi�gu wyst�powania najwa�niejszych drzew le�nych. 

Karłowice za wszystkich stron otoczone s� przez Bory Stobrawskie – olbrzymi kompleks 

le�ny. Okolica słynie z zasobno�ci w grzyby w okresie jesiennym. 

1. 2. Charakterystyka miejscowo�ci i jej mieszka�ców 

Wie� liczy około 1300 mieszka�ców. Pomimo jej wiejskiego charakteru, tylko nieliczni 

mieszka�cy Karłowic trudni� si� rolnictwem. Wi�kszo�� zajmuje si� usługami, handlem oraz 

pracuje we wspomnianych wcze�niej pobliskich miastach. 

Społeczno�� Karłowic stanowi ludno�� napływowa z terenu całej Polski. Wielokulturo-

wo�� sprawiła wytworzenie si� spójnej i zgodnej społeczno�ci lokalnej. Karłowiczanie licznie 

uczestnicz� w ró�nego rodzaju działalno�ciach pro-społecznych i ch�tnie anga�uj� si� w ini-

cjatywy, maj�ce zacie�ni� kontakty mi�dzyludzkie oraz poprawi� wizerunek miejscowo�ci. 

Dowodem tego jest istnienie a� siedmiu organizacji społecznych na tak małym terenie. To�-
samo�� kulturowa mieszka�ców mogłaby ogromnie zyska� na stworzeniu specyficznego 

miejsca spotka� oraz integracji, ukazuj�cego wyj�tkow� spójno�� lokalnej społeczno�ci.  

Najliczniej odwiedzanym miejscem w Karłowicach, oprócz ko�cioła, jest odnowiony i 

pr��nie działaj�cy Dom Kultury. Znajduj�ce si� tu boisko sportowe jest miejscem powszech-

nie wykorzystywanym do organizacji biwaków i festynów. Brak jest jednak we wsi terenu 

słu��cego codziennej relaksacji i wypoczynkowi na �wie�ym powietrzu nie tylko dla mło-

dzie�y szkolnej, ale tak�e dla małych dzieci, ich rodziców i osób starszych.

Tutejsza społeczno�� odznacza si� najwy�szym przyrostem naturalnym w powiecie. Nie 

ma jednak w Karłowicach placu zabaw, gdzie dzieci mogłyby si� bezpiecznie bawi� – nawet 

bez specjalnej uwagi rodziców. 

Niniejszy projekt ma  za zadanie zaspokoi� wymienione wy�ej potrzeby mieszka�ców 

Karłowic. 
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WST�P 1 
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WST�P 2 
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2. Dane terenu 

Powierzchnia terenu obj�tego opracowaniem wynosi 5640m
2
. Z czego 180m

2
 zostało wy-

ł�czone z projektu, do zagospodarowania na parking przed sklepem spo�ywczym. Obszar ten, 

le��cy w północno wschodniej cz��ci terenu, zostanie zagospodarowany ze �rodków wła-

snych wła�ciciela sklepu. 

2. 1. Warunki glebowe i siedliskowe. 

Teren pokrywa gleba �yzna, o odczynie lekko zasadowym, �rednio przepuszczalna. We-

dług rolniczej klasyfikacji glebowej – gleba na terenie ma klas� VI. Warstwa ta jest obca i zo-

stała nawieziona. Powstały dzi�ki temu profil glebowy charakteryzuje si� grubym poziomem 

próchnicznym. Na całym terenie panuj� dobre warunki dla uprawy wi�kszo�ci ro�lin ozdob-

nych. 

Brak jest znacznych obni�e� i wzniesie� terenu, st�d prace maj�ce na celu kształtowanie 

rze�by terenu i przemieszczanie du�ych ilo�ci ziemi nie s� konieczne. Przygotowanie gleby 

ograniczy si� do kilku podstawowych zabiegów agrotechnicznych. 

2. 2. Warunki zastane, istniej�ce obiekty i ro�liny 

Teren nie wymaga uprz�tania. Jest to nieu�ytek poro�ni�ty ro�linno�ci� trawiast� i mały-

mi chwastami. Brak tu kamieni, niewykarczowanych pniaków oraz resztek pobudowlanych. 

Tu� przy wschodniej �cianie terenu, mniej wi�cej w jej połowie, w ziemi, zakopanych jest 

kilka betonowych płyt, które nale�y usun��. 
Przez zachodni� cz��� terenu przebiegaj� naziemne i podziemne linie wysokiego napi�-

cia. Przewody naziemne rozpi�te s� mi�dzy dwuramiennymi słupami betonowymi. �rodkow�
cz��� terenu przecina z południa na północ linia wodoci�gowa. Druga linia wodoci�gowa 

przebiega niemal�e równolegle do linii energetycznych. 

Zastan� ro�linno�� wysok� stanowi grupa dwóch du�ych wierzb białych (Salix alba) oraz 

kilka innych małych drzew. Wszystkie wymienione ni�ej ro�liny znajduj� si� na mapie in-

wentaryzacyjnej. 

Lp.
Polska nazwa zwy-

czajowa 
Łaci�ska nazwa bo-

taniczna 
Wys. 
[m] 

Pier�nica 
[cm] 

Stan 
zdro-
wotny 

Uwagi 

1 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L. 2,5 8 dobry Do przesadzenia 

2 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 2,5 8 dobry Do przesadzenia 

3 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 2,5 8 dobry Do przesadzenia 

4 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 2,5 8 dobry Do przesadzenia 

5 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 2,5 8 dobry Do przesadzenia 

6 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 2,5 8 dobry Do przesadzenia 
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7 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 2,5 8 dobry Do przesadzenia 

8 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 3 9 dobry Do przesadzenia 

9 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 3 9 dobry Do przesadzenia 

10 Jesion wyniosły Fraxinus excelcior L 2,5 8 dobry Do przesadzenia 

11 Sosna zwyczajna Pinus silvestris 4,5 12 dobry 
Rozło�ysty, przysadzi-

sty pokrój, brak osi 

12 Wierzba biała Salix alba 10 - �redni 

Dwupniowo��  od wys. 

1m. Wymaga radykal-

nego ci�cia sanitarnego. 

Du�o grubego posuszu 

w koronie. 

13 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 1,5 - dobry 
Skarłowaciały krzew, 

do wyci�cia 

14 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 2,2 7 dobry Do przesadzenia 

15 Ró�a dzika Rosa canina 2 - dobry Krzew 

16 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 2,2 6 dobry Do przesadzenia 

17 Wierzba biała Salix alba 9  zły 
Prawdopodobnie do 

�ci�cia (patrz rozdz.4) 

18 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 1,2 - �redni 
Skarłowaciały krzew, 

do wyci�cia 

19 Wierzba biała Salix alba 9  zły 
Prawdopodobnie do 

�ci�cia (patrz rozdz.4) 

20 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

21 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

22 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

23 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

24 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

25 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

26 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

27 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

28 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 3 9 dobry 
Pozostaje na miejscu, 

ci�cia formuj�ce 

Tab. 1 Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów znajduj�cych si� na terenie. 
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INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJ�CEJ 
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3. Zało�enia projektowe 

Jak wynika z rozdziału po�wi�conego przekrojowi profilu społeczno�ci Karłowic, projek-

towany obiekt ma odpowiada� nast�puj�cym potrzebom mieszka�ców: 

- Miejsce codziennych spotka� i wypoczynku mieszka�ców. 

- Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

- Miejsce podkre�laj�ce lokaln� spójno�� i kultur� mieszka�ców. 

- Teren bogaty w ziele� ozdobn� i elementy małej architektury. 

- „Wizytówka miejscowo�ci”. 

Po niezb�dnych konsultacjach, podczas spotkania z przedstawicielami społeczno�ci 

Karłowic i przedstawieniu wst�pnej koncepcji zało�enia, przyst�piono do szczegółowych prac 

projektowych. Wszelkie uwagi mieszka�ców zostały przedyskutowane i zweryfikowane. 

Ostateczny kształt projektu jest spójny ze stanowiskiem mieszka�ców. 
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PLANSZA PODSTAWOWA 



13

INWENTARYZACJA TERENU ZIELENI 
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PRZEKRÓJ A-A 



15

PRZEKRÓJ C-C 
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PRZEKRÓJ G-G 
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4. Porz�dek prac 

W poni�szej tabeli nr 2 zamieszczono porz�dek wszelkich prac niezb�dnych dla budowy 

terenu. Pod tabel�, w poszczególnych podpunktach, dokładnie omówiono wszystkie etapy 

prac. 

Lp.
Rodzaj zabiegu 

/ 
czynno�	

Opis czynno�ci / zabiegu 
Terminarz 

prac 

1 

Zabezpieczenie 

drzew przed 

uszkodzeniami 

Drzewa, które pozostaj� na terenie nale�y 

zabezpieczy�: 
- układaj�c deski dł. ok. 1,5m wokół pnia 

wierzby, a nast�pnie owijaj�c drutem do-

okoła, 

- owijaj�c pnie mniejszych drzew jut� (co 

najmniej 3 warstwy), do najwy�szej mo�li-
wej wysoko�ci i obwi�zuj�c powstał� otuli-

n� sznurkiem. 

Cały rok 

2 Wycinka drzew

Z terenu powinny zosta� usuni�te dwie wierz-

by (nr 17 i 19). Pniaki po wyci�ciu musz� by�
wykarczowane. 

Podczas wycinki nale�y zwraca� baczn� uwa-

g� na znajduj�ce si� w pobli�u głogi. 

Drewno z wycinki, je�eli tylko jego stan na to 

pozwoli mo�e by� wykorzystane jako budulec 

urz�dze� małej architektury 

Cały rok 

3 
Ci�cia piel�gna-

cyjne 

Ci�cia: 

- zachowawcze –  wierzba, 

- formuj�ce – głogi pozostaj�ce na miejscu, 

- redukcyjne – przygotowuj�ce głogi i jesio-

ny do przesadzenia 

W zale�no�ci 

od rodzaju 

ci�cia. Wi�-
cej w roz-

dziale na ten 

temat 

4 
Przesadzanie 

drzew 

- Przygotowanie do przesadzenia. 

- Przesadzenie. 

- Zabiegi i zabezpieczenie po przesadzeniu. 

Przedwio�nie 

lub jesie�

5 
Oczyszczenie 

powierzchni 

- Wyci�gni�cie z ziemi i wywóz du�ych blo-

ków betonowych. 

- Usuni�cie resztek drzew po przeprowadzo-

nych ci�ciach i �cince. 

- Wywóz resztek pobudowlanych znajduj�-
cych si� na pryzmie (w pobli�u sosny - nr 

11) 

Cały rok 
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6 Palikowanie 

Utworzenie swoistego układu współrz�dnych, 

ułatwiaj�cego wyznaczenie: 

- miejsc wykonania wykopów, 

- punktów charakterystycznych �cie�ek, 

- linii przebiegu instalacji, 

- miejsc monta�u małej architektury. 

Cały rok 

7 Wykopy 

Wykonanie wykopów: 

- fundamentów pod �ciany ruin na osi zało-

�enia, 

- pod uzbrojenie terenu w instalacj� wodn� i 
elektryczn�. 

W zale�no�ci 

od wa-

runków po-

godowych. 

Przy dodat-

niej temp. 

8 Instalacje 

- Uło�enie instalacji wodnej prowadz�cej do 

fontanny i rzygaczy w ruinie. 

- Instalacja elektryczna – o�wietlenie i przył�-
cza elektryczne do wpi�cia urz�dze� do piel�-
gnacji terenu. 

W zale�no�ci 

od wa-

runków po-

godowych. 

Przy dodat-

niej temp. 

9 

Układanie na-

wierzchni �cie-

�ek 

Do wykonania nawierzchni gruntowych ko-

nieczne b�d�: 
- stopa do zag�szczania, 

- ci�gnik z ładowaczem czołowym, 

- samochód transportowy. 

Dokładn� technik� wykonania �cie�ek, dosto-

sowan� do lokalnych warunków dostosuje wy-

konawca. 

W zale�no�ci 

od wa-

runków po-

godowych. 

Przy dodat-

niej temp. 

10 

Monta� małej 

architektury i 

innych urz�dze�

Monta�em urz�dze� małej architektury oraz 

urz�dze� placu zabaw maj� zaj�� si� specjali-

styczne firmy. Z reguły, to wła�nie dostawcy 

urz�dze� maj� zaj�� si� ich instalacj�. 

Cały rok 

11 
Przygotowanie 

gleby 

Wykonane dwuetapowo. 

Jesie�: 
- orka �rednia, 

- nawo�enie. 

Wiosna: 

- kultywatorowanie, 

- nawo�enie, 

- dodanie piasku i torfu, 

- bronowanie, 

- wałowanie, 

- odchwaszczanie. 

Pocz�tek – 

jesie�. Za-

ko�czenie na 

wiosn� – tu�
przed zało-

�eniem traw-

nika 
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12 
Sadzenie du-

�ych drzew 

Je�eli przetransportowanie drzewa mo�e naru-

szy� przygotowan� gleb� – du�e drzewa zale-

camy sadzi� przed ostatecznym przygotowa-

niem gleby – po orce i pierwszym nawo�eniu. 

Podczas prac u�yty mo�e by� nast�puj�cy 

sprz�t mechaniczny: 

- ci�gnik rolniczy z podno�nikiem czo-

łowym, 

- ci�gnik rolniczy z platform� transpor-

tow�. 

Wiosna lub 

jesie�. 

13 

Sadzenie ma-

łych drzew, 

krzewów i bylin

W razie zagro�enia wyst�pienia przymrozków 

pó�nych w okresie zaraz po posadzeniu – 

zalecamy przykrycie rabat bylinowych 

włóknin�. Cało�� sadzenia r�cznie. 

Wiosna lub 

jesie�, z na-

ciskiem na 

wczesn�
wiosn�. 

14 
Zakładanie 

trawników 

Siew mechaniczny i r�czny (w trudno dost�p-

nych miejscach). Sprz�t: 
- ci�gnik rolniczy, 

- siewnik rolniczy do wysiewu drobnych 

nasion. 

W przypadku gdyby nasiona były zbyt drobne 

i lekkie – zalecamy zmieszanie ich z piaskiem 

przed wsypaniem do zasobnika siewnika.  

Tab.2 Harmonogram prac przy tworzeniu zało�enia. 

4. 1. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami 

Przed przyst�pieniem do prac na terenie, szczególnie przed wkroczeniem jakichkolwiek 

maszyn nale�y zatroszczy� si� o stan drzew, które maj� pozosta� na powierzchni. Du�e drze-

wa, które pozostaj� na terenie nale�y zabezpieczy� za pomoc� desek, które nale�y uło�y� wo-

kół pnia (wokół wierzby nr 12, która pozostanie na terenie). Deski dł. ok. 1,5m. Nast�pnie na-

le�y owin�� je drutem dookoła. Zabezpieczenia mo�na usun�� dopiero po zako�czeniu 

wszelkich prac. W przypadku, gdyby budowa miała trwa� w rozwlekłym przedziale czasu – 

po zako�czeniu prac z u�yciem ci��kiego sprz�tu, zabezpieczenia mo�na usun��, ze wzgl�du 

na ujemne działanie estetyczne. 

Jak ju� wspomniano w Tab.2 pnie mniejszych drzew nale�y owin�� jut� (co najmniej 3 

warstwy), do najwy�szej mo�liwej wysoko�ci i obwi�za� powstał� otulin� sznurkiem. Eg-

zemplarze do przesadzenia zabezpieczamy dopiero po przesadzeniu. Razem do owini�cia s�
22 drzewa. 

Nale�y pami�ta�, �e w razie potrzeby składowania ci��kich materiałów budowlanych 

(elementy do budowy nawierzchni lub instalacji), nale�y unika� lokowania ich w pobli�u 

drzew pozostaj�cych na terenie. Dzi�ki temu korzenie ro�lin nie b�d� przyduszone, przez za-

g�szczony grunt, powstały na skutek oddziaływania ci��aru składowanych materiałów, jak i 
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ruchu pojazdów transportowych. Nale�y tak zaplanowa� komunikacj� na budowie, by jak 

najmniejszy ruch kumulował si� wokół istniej�cych drzew. 

4. 2. Wycinka drzew 

Zabiegiem tym obj�te b�d� dwa du�e drzewa - gat. Wierzba biała - Salix alba (nr 17 i 

19) raz małe drzewa wymienione w tabeli 1 (). Z uwagi na blisk� obecno�� ogrodzenia przy-

ległej do terenu działki konieczne jest obalenie drzew w kierunku wn�trza terenu obj�tego 

opracowaniem. W przypadku drzewa numer 17, odznaczaj�cego si� dwupniowo�ci�, w 

pierwszej kolejno�ci nale�y odci�� pie� znajduj�cy si� od strony omawianego terenu. Pozo-

stał�, krótsz� cz��� drzewa, mo�na ju� wtedy odci�� i obali� zgodnie z jej pochyleniem - w 

stron� ogrodzenia. 

Pniaki po wyci�ciu musz� by� wykarczowane. W tym celu nale�y posłu�y� si� ci�gni-

kiem zrywkowym lub rolniczym i ła�cuchami. Dla łatwiejszego wykarczowania pniaków za-

leca si� pozostawienie po �cince wysokiego – około 1m wysoko�ci – pniaka. 

4. 3. Ci�cia piel�gnacyjne 

 W ramach prac ogrodniczych, koniecznych w procesie budowy zało�enia nale�y wy-

kona� ci�cia piel�gnacyjne. Zastosowane zostan� trzy rodzaje ci��. Cz��� z nich ma by� wy-

konana ju� na etapie prac przygotowawczych, dalsze ci�cia wchodzi� b�d� w skład regular-

nych prac piel�gnacyjnych. 

Ci�cia zachowawcze (sanitarne / higieniczne) – maj� za zadanie przywróci� zdrowotno��
drzewu. Obejm� głównie wierzb� biał� (drzewo nr 12). B�dzie to odci�cie starych, suchych i 

spróchniałych gał�zi, stanowi�cych zagro�enie dla ludno�ci przebywaj�cej pod koron� drze-

wa – szczególnie w okresie wzmo�onych wiatrów. Pozbycie si� chorych cz��ci drzewa spo-

wolni procesy starzenia ro�liny. Ci�cie nale�y przeprowadzi� tak, aby nie zakłóci� statyki 

drzewa. Korona nie powinna by� zbyt asymetryczna aby równomiernie rozkładała ci��ar 

drzewa na pie� główny. 

 Powierzchnia ci�cia nie mo�e by� nigdy pozioma. Zapobiegnie to wnikaniu desz-

czówki do wn�trza gał�zi i w konsekwencji ich gniciu. Powierzchni� rany nale�y bezwzgl�d-

nie wyrówna� i zabezpieczy� ma�ci� ogrodnicz� lub farb� emulsyjn� z fungicydem. 

Najdogodniejszym terminem do przeprowadzenia tych prac jest faza spoczynku drze-

wa – kiedy �adne soki nie s� transportowane wewn�trz tkanek ro�liny (XI – III z wyj�tkiem 

mrozów). 

Ci�cia formuj�ce – obejm� głogi pozostaj�ce na miejscu i jesiony. U głogów mo�na je wy-

kona� od IX do II. Głogi dobrze znosz� ci�cie. D��ymy do osi�gni�cia korony w kształcie ku-

li. Pierwsze ci�cia winny by� silniejsze, aby doprowadzi� do zag�szczenia gał�zek. W trzecim 

i nast�pnych latach ci�cia mog� by� delikatniejsze, kształt kuli powinien by� jedynie utrzy-

mywany. W czasie zimowego spoczynku powinni�my tak�e usuwa� suche gał�zie. 

 Jesiony w obecnym kształcie nie powinny by� zbyt intensywnie ci�te. Powinni�my 

dba� głównie o zachowanie jednego pnia przewodnika do czasu osi�gni�cia drzewa o wyso-

ko�ci około 5m. Do tego czasu nale�y sukcesywnie usuwa� małe gał�zie odbijaj�ce od pnia. 

Gdy drzewo osi�gnie 5m nale�y skróci� jego o� główn� - przewodnik. Od tego czasu roz-

pocznie si� rozrost drzewa na szeroko��. Nale�y piel�gnowa� kilka gał�zi, przeznaczonych w 

pó�niejszym okresie na główne konary tworz�ce szkielet korony. 
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Ci�cia redukcyjne – przygotowuj�ce głogi i jesiony do przesadzenia. Ci�cia powinny bezpo-

�rednio poprzedzi� przesadzanie. W przypadku tych pierwszych – zaraz przed przesadzeniem 

powinni�my usun�� gał�zie boczne do wysoko�ci 1,5m. Koron� nale�y zredukowa� o około 

połow�. 
W przypadku jesionów, które maj� zosta� przesadzone - odcinamy jedynie boczne ga-

ł�zie, w dolnej cz��ci pnia. Dalsze ci�cia formuj�ce koron� - dopiero gdy pie� zostanie po-

zbawiony gał�zi na wysoko�ci około 2m. W przypadku jesionów konieczne jest zredukowa-

nie korzeni przed przesadzeniem. Wi�cej w rozdziale na temat przesadzania.  

Rany po odci�ciu grubszych gał�zi nale�y posmarowa� past� ogrodnicz� (Funabenem 

lub podobnym). 

4. 4. Przesadzanie drzew 

 Przesadzenie drzew, które ju� wyrosły na terenie pozwoli na ich zachowanie w �rodo-

wisku i zaoszcz�dzenie �rodków przeznaczonych na budow� obiektu oraz sprawi, �e w krót-

kim czasie na terenie pojawi� si� du�e ro�liny. 

 Zabiegów przesadzania nale�y dokonywa� na przedwio�niu, tu� przed rozpocz�ciem 

sezonu wegetacyjnego lub we wrze�niu. Przygotowanie drzew do przesadzenia: 

Przygotowanie bryły korzeniowej – zredukowanie bryły korzeniowej poprzez skróce-

nie/przyci�cie korzeni – w mo�liwie najszybszym terminie. Im dłu�szy okres od przygotowa-

nia bryły do przesadzenia – tym lepiej. Korzenie nale�y skróci� przez wykopanie rowka wo-

kół drzewa, ostrym szpadlem, w odległo�ci 10 razy wi�kszej od obwodu pnia na wys. 1m. 

Rów ma mie� gł�boko�� minimum 25cm. 

Wykopanie drzewa – wierzch bryły korzeniowej zostanie uformowany przez wykopanie kil-

ka miesi�cy wcze�niej rowu wokół drzewa. Bryła mo�e winna mie� kształt zbli�ony do kuli-

stego. Po okopaniu i uformowaniu jej, po lekkim uniesieniu, nale�y pod ni� przeci�gn�� par-

ciane pasy, celem wyci�gni�cia bez naruszenia struktury bryły. Je�eli jest ona zbyt ci��ka – 

przy wyci�ganiu z ziemi nale�y skorzysta� z podno�nika czołowego na ci�gniku rolniczym. 

Po wyci�gni�ciu nale�y brył� mocno owin�� jut� i zwi�za� sznurem konopnym lub 

podobnym. Tak przygotowana sadzonka musi by� traktowana z najwi�ksz� ostro�no�ci�. Ko-

rzenie nale�y utrzymywa� w stanie du�ego nawilgotnienia.  

Transport drzewa z brył� – najlepiej jest przetransportowa� �wie�o wykopane drzewo bez-

po�rednio w miejsce, gdzie ma na nowo rosn��. W takim wypadku, je�eli tylko bryła korze-

niowa jest wystarczaj�co spójna, nie ma konieczno�ci owijania korzeni jut�. Mo�na równie�
składowa� ro�lin� przez jaki� czas w dogodnych warunkach: 

- miejsce zacienione, 

- wysoka wilgotno��, nie mo�na dopu�ci� do przesuszenia bryły korzeniowej. 

Nale�y jednak pami�ta�, �e szybki transport w miejsce sadzenia jest najbardziej wła-

�ciwy i gwarantuje, �e ro�lina łagodniej prze�yje ten niesamowity szok, jakim jest przesadze-

nie. 

 Do wykopania i transportu małych drzew, które znajduj� si� na terenie mo�na posłu-

�y� si� nast�puj�cym sprz�tem: 

- ci�gnik rolniczy z kopark� przedsi�biern�, 
- ci�gnik rolniczy z platform� transportow�, 
- ci�gnik rolniczy z podno�nikiem czołowym. 



22

4. 5. Oczyszczenie powierzchni 

Teren jest raczej wolny od zanieczyszcze� wymagaj�cych uprz�tni�cia. Sprz�tanie 

powierzchni ograniczy si� zatem jedynie do: 

- zbierania gał�zi po �cince i ci�ciu drzew, 

- usuni�cia pryzmy resztek pobudowlanych - w pobli�u drzewa nr 11, 

- wyci�gni�cia betonowych bloków znajduj�cych si� w s�siedztwie starych wierzb. 

4. 6. Tyczenie �cie�ek i palikowanie 

�cie�ki zostały wytyczone metod� domiarów prostok�tnych. Nie jest konieczne zatrud-

nienie do tego celu geodetów. Tyczenia nale�y dokona� według planszy „Układ �cie�ek”. 

Podstaw� lokalnego układu współrz�dnych, stworzonego na potrzeby realizacji zało�enia, jest 

o� AB - ł�cz�ca dwa budynki (A, B i J) znajduj�ce si� w pobli�u terenu. Od osi AB odmie-

rzone s� pierwsze linie domiarów oraz kolejne najwa�niejsze punkty, które zostały wyzna-

czone w nast�puj�cy sposób: 

C – �rodek okr�gu odmierzony prostopadle punktu le��cego na 63m osi AB, w odległo�ci 

25,52m od niego; 

D – �rodek okr�gu odmierzony prostopadle punktu le��cego na 32,35m osi FG, w odległo�ci 

17,5m od niego; 

E – �rodek okr�gu odmierzony prostopadle punktu le��cego na 94,4m osi FG, w odległo�ci 

12,5m od niego; 

F – mierzony jest od punktu le��cego na 38,4m osi AB, 12,6m od niego; 

G – ko�czy lini� FG biegn�c� wzdłu� północnego chodnika, od której wytyczono linie do-

miarowe dla �cie�ek wytyczonych wzdłu� północnej granicy opracowania; 

H – le��cy na osi AB w odległo�ci 14,5m od punktu B; 

I – ko�cz�cy o� HI, odmierzony w odległo�ci 10m (po prostej b�d�cej przedłu�eniem jednej 

ze �cian) od budynku J, w odległo�ci 14m od tej linii; 

J – budynek, od którego odmierzono punkt I; 

K – rozpoczynaj�cy o� KL, odmierzony w odległo�ci 6,1m (po prostej b�d�cej przedłu�eniem 

jednej ze �cian) od budynku J, w odległo�ci 8,2m od tej linii. 

 Metod� domiarów w terenie mo�na zrealizowa� przy u�yciu podstawowego sprz�tu 

geodezyjnego jakim jest w�gielnica. �cie�ki nale�y oznacza� przez palikowanie (paliki drew-

niane wbite w ziemi� – tak, aby wystawały około 2-4cm nad powierzchni� gleby). Wierzch 

palika nale�y spryska� farb� wodoodporn� w jaskrawym kolorze. Zalecamy oznaczenie pali-

ków wytyczaj�cych s�siaduj�ce �cie�ki odmiennymi barwami. 

4. 7. Wykopy 
Podczas wykonywania wykopów nale�y w pierwszej kolejno�ci usun�� warstw� ziemi 

urodzajnej. Powinno si� j� składowa� oddzielnie od reszty urobku. Powstał� nadwy�k� mate-

riału ziemnego w ilo�ci około 410,245m3
 nale�y rozplantowa� na terenie podczas zabiegów 

agrotechnicznych.  

4.7.1 Wykopy pod instalacje 

W procesie budowy nale�y wykona� wykopy pod instalacje linii: 
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a) energetycznych, 

b) wodnych. 

Ad. a. B�d� to rowy kopane r�cznie, lub przy u�yciu małej koparki na gł�boko�� 60 - 70cm i 

szeroko�� szpadla/ ły�ki koparki. Dno wykopu powinno by� pozbawione du�ych kamieni, ga-

ł�zi i korzeni. Ponadto zalecamy wysypa� dno wykopu drobnym piaskiem grubo�ci około 1 

do 2cm – przed uło�eniem kołnierza ochronnego z przewodami elektrycznymi. 

  

Ad. b. B�d� to rowy kopane r�cznie, lub maszynowo - przy u�yciu małej koparki na gł�bo-

ko�� 100 - 120cm (gł�boko�� przemarzania) i szeroko�� szpadla/ ły�ki koparki. Dno wykopu 

powinno by� pozbawione du�ych kamieni, gał�zi i korzeni. Ponadto zalecamy wysypa� dno 

wykopu drobnym piaskiem grubo�ci około 1 do 2cm – przed uło�eniem kołnierza ochronnego 

z przewodami wodnymi. 

 Nie okre�lono obj�to�ci ziemi wykopanej podczas wykonywania wykopów pod insta-

lacje, jednak nie powinny powsta� w tym przypadku nadwy�ki urobku, gdy� cała zawarto��
ziemi przykryje instalacj�. 

4.7.2 Wykopy pod fundamenty 

Konieczne jest wykonanie wykopów pod fundamenty do wzniesienia �cian ruin. Gł�-
boko�� posadowienia fundamentów to 90cm. Rozdział po�wi�cony małej architekturze traktu-

je o szczegółach dotycz�cych fundamentów. Kubatura tych wykopów to: 

- 7,83m3
    – �ciana na pół cegły; 

- 9,585m3
 – �ciana na dwie cegły. 

4.7.3 Wykopy / koryta pod �cie�ki 
Koryta nale�y wykona� kopark� z ły�k� przedsi�biern�. Obj�to�� wydobytej z koryt 

ziemi wyniesie odpowiednio: 

- 296m3
    – �cie�ki gruntowe; 

- 89m3
  – chodniki z kostki; 

- 7,83m3
    – parking. 

Wykop powstawa� b�dzie w nast�puj�cych etapach: 

- zdj�cie warstwy urodzajnej za pomoc� koparki i składowanie na osobnej pryzmie, 

- wyrównanie �cian wykopu do pozycji pionowej szpadlem i wydobycie urobku, 

- r�czne wyrównanie dna wykopu, 

- zag�szczenie dna wykopu zag�szczark� (stop�) spalinow�. 

4. 8. Instalacje 

W procesie budowy nale�y wykona� wykopy pod instalacje linii: 

- energetycznych, 

- wodnych. 

Dokładne rozmieszczenie urz�dze� o�wietleniowych, wraz z ich specyfikacj� sorty-

mentow� zawiera plansza „Koncepcja rozmieszczenia o�wietlenia na terenie zieleni”. Szcze-

góły dotycz�ce monta�u linii energetycznej pozostawiamy w gestii wykonawcy instalacji. 
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Instalacja wodna, która ma zasili� fontann� i rzygacze w obr�bie ruin, powinna prze-

biega� mo�liwie najkrótsz� drog�. Zgod� na wykonanie przył�cza nale�y uzyska� od lokalne-

go Przedsi�biorstwa Wodno-Kanalizacyjnego. Po jej wydaniu mo�liwe b�dzie doprowadzenie 

wody do urz�dze� zainstalowanych na terenie. Potrzebne jest uj�cie o niewielkiej wydajno�ci, 

gdy� zarówno fontanna jak i rzygacze polega� b�d� na zamkni�tym obiegu. Pobór wody z 

sieci wodoci�gowej ograniczy si� jedynie do uzupełnienia wody, która odparowała, lub uległa 

zredukowaniu w inny sposób. Przy ka�dym z zainstalowanych urz�dze� ma by� wykonany 

podziemny zbiornik retencyjny. Je�eli uzyskana b�dzie na to zgoda, z uwagi na ograniczone 

mo�liwo�ci finansowe sugerujemy wykonanie punktu poboru wody z miejsca, gdzie obecnie 

znajduje si� hydrant. Woda mo�e by� wtedy pobierana jedynie w razie potrzeby, podczas bie-

��cej konserwacji terenu zieleni. Doprowadzenie wody do obiektów – najlepiej za pomoc�
zbrojonych przewodów elastycznych, charakteryzuj�cych si� łatwo�ci� uło�enia i odporno�ci�
na uszkodzenia mechaniczne – głównie ze strony korzeni drzew. 

4. 9. Układanie nawierzchni 

Układ �cie�ek przedstawia plansza „Układ �cie�ek”. Po wytyczeniu �cie�ek mo�na 

przyst�pi� do budowy nawierzchni. Zestawienie powierzchni zajmowanych przez poszcze-

gólne typy nawierzchni zawiera poni�sza tabela i rysunek poni�ej. 

nawierzchnia 

gruntowa

nawierzchnia z 

kostki

parking - 

a�urowa płyta 

betonowa

1138,87 260,34 78,75

Powierzchnia zaj�ta przez poszczególne typy 

nawierzchni [m
2
]

Tab. 3 Zestawienie powierzchniowe poszczególnych rodzajów nawierzchni. 



25

4.9.1 Nawierzchnia gruntowa �cie�ek 

Zajmuje 1138,87m2
 powierzchni. Jako, �e nie przewiduje si� intensywnego ruchu pie-

szych, a tak�e ze wzgl�du na dost�pne �rodki finansowe wi�kszo�� szlaków komunikacyjnych 

na terenie stanowi� �cie�ki o nawierzchni nie utwardzonej. Mała granulacja warstwy 

wierzchniej pozwala te� na jej łatwe utrzymanie, szczególnie w okresie opadu li�ci. Przewidu-

je si� wykonanie �cie�ek szeroko�ci 1 i 2m. 

 Konstrukcja profilu nawierzchni kształtuje si� nast�puj�co: 

A - ODSIEWKI Z PRZEMIAŁU JASNYCH SKAŁ 

B -  KLINIEC DO 6mm 

C - TŁUCZE	 OD 31,5 DO 63mm 

D - PIASEK KOPANY UBITY 
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Tab.4 Zapotrzebowanie materiałowe. 

Rodzaj materiału Obj�to�	 materiału [m3] 

ODSIEWKI Z PRZEMIAŁU 

JASNYCH SKAŁ 
34,1661 

KLINIEC DO 6mm 56,9435 

TŁUCZE	 31,5 DO 63mm 91,1096 

PIASEK KOPANY UBITY 113,887 

Budow� nawierzchni gruntowej nale�y rozpocz�� od wykonania koryt o przekroju 

prostok�tnym - gł�boko�ci 25cm. Po ich wykonaniu nale�y dno wykopu oczy�ci� z korzeni 

ro�lin i zag��ci�. Ka�da warstwa, po uło�eniu powinna by� stabilizowana. Dobre zag�szcze-

nie warstw zapewni trwało�� traktów i zapobiegnie przerastaniu �cie�ek przez ro�linno��. 
Wierzch profilu poprzecznego �cie�ki winien by� w miar� mo�liwo�ci kr�gły, lekko opadaj�-
cy ku brzegom traktu. 

 Do wykonania �cie�ek gruntowych konieczne b�dzie u�ycie: 

- ci�gnika z naczep�, 
- ci�gnika z ładowaczem czołowym. 
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4.9.2 Nawierzchnia z kostki betonowej 
Zajmuje 260,34m2

 powierzchni. S� to trakty le��ce wzdłu� granic terenu. Koszt zakupu 

samej kostki waha si� od 35 do 50zł za 1m
2
. Cena uło�enia 1m

2
 nawierzchni z kostki betono-

wej waha si� w granicach od 35 do 50zł za 1m
2
. Proponowany sposób uło�enia warstw przed-

stawia si� nast�puj�co: 

A – Kostka betonowa, w szczeliny suchy 

piasek o frakcji 1 do 2mm. 

B – Podsypka z piasku granulacji 2mm, 

ewentualnie grysu lub �wirku 1 – 4mm. 

C – Podbudowa wła�ciwa o frakcji 30 do 

60mm, uzupełniona od góry kruszywem o 

frakcji < 30mm. 

D – Grunt rodzimy. 


