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1. Opis terenu
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu położonego w centrum wsi Guzów i
dostosowania go do celów rekreacyjno-kulturowych. Poniższa dokumentacja obejmuje swoim
zakresem prace ogrodnicze. Opisano koncepcję, materiały i konieczne prace do osiągnięcia
założonego celu.
Projekt obejmuje:
1. obszar obecnego skweru poszerzony o teren za budynkiem sklepu
2. pas zieleni wzdłuż ulicy Łubieńskich
3. obszar wokół pomnika Michała Kleofasa Ogińskiego wraz z przyległym parkingiem
Dla rzeczonego terenu zaplanowane są ciągi komunikacji pieszej dostosowane do ujętych
w tym projekcie kompozycji roślinnych.
Ad. 1. Od strony południowej (częściowo), południowo-zachodniej i zachodniej występuje
znaczne zacienienie ze względu na wysokie drzewa sąsiadującego parku należącego do zespołu
parkowo-pałacowego. Dla rabat położonych od strony południowo-zachodniej i zachodniej tło
będzie stanowił park. Część wschodnia skweru jest w pełnym słońcu. Ponieważ tłem dla tej
części jest istniejący sklep w projekcie częściowo go przesłonięto wyższą roślinnością dając
równocześnie właściwe tło dla znajdującego się tam pomnika. Część północna częściowo
zacieniana przez bryłę budynku i w porze popołudniowej przez drzewa przyuliczne. Tłem będzie
budynek sklepu. Zaplanowano od tej strony na całej długości przesłonięcie go roślinami.
Ad. 2. Z jednej strony pas jest ograniczony chodnikiem a z drugiej ulicą. Prawie na całości
zacieniony przez wysokie drzewa rosnące wzdłuż ulicy i częściowo przez sąsiadujący park.
Ad. 3. Obszar nasłoneczniony. Ze strony południowej i zachodniej otoczony płotem o
typowej wysokości, odgraniczającym go od sąsiedniej posesji nie mającym znaczącego wpływu
na naświetlenie. Od strony południowej na sąsiedniej posesji rosną liczne drzewa Sumaka
octowca Rhus typhina rzucające krótki cień.
Cały teren objęty projektem znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego zespołu
pałacowo-parkowego. Pomimo, że park ten jest zdewastowany można stwierdzić, że przeważały
tutaj zawsze rośliny liściaste. Taką też zasadę przyjęto w doborze roślin dla realizowanego
projektu. Podszyt jest prawie całkowicie zniszczony. Nie ma więc możliwości zastosowania
roślin wiążących teren parku z projektowanym. Aby nawiązać do stylu od strony parku
zastosowano więc duże grupy gatunków występujących w wielu parkach przypałacowych np.
azalie, hortensje, krzewuszka, mahonie, tawuły. Szpaler żywotników wzdłuż południowej
granicy parku jest wynikiem konieczności zasłonięcia nieestetycznych, zaniedbanych budynków
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należących do tego zespołu. W przyszłości jeżeli obszar zespołu parkowo pałacowego zostanie
odrestaurowany szpaler ten można będzie usunąć bez uszczerbku dla całości kompozycji.

2. Warunki wegetacyjne
Teren płaski. Gleba lekka piaszczysta nieurodzajna, zdegradowana w znacznym stopniu
czynnikami antropogenicznymi, szybko obsychająca po deszczu. Teren zanieczyszczony
różnymi odpadami przemieszanymi z ziemią wskazuje na możliwość utrudnień w czasie
wykonywania prac ogrodniczych. Konieczne uwzględnienie w kosztorysie oczyszczania gleby
ze szkodliwych dla roślin zanieczyszczeń do stanu bezpiecznego dla wegetacji roślin oraz
częściowej wymiany gleby. Ze względu na duże różnice w intensywności nasłonecznienia
wymagane indywidualne dostosowanie roślinności do poszczególnych rabat. Dużym
mankamentem jest bezpośrednie sąsiedztwo pasa zieleni wzdłuż ulicy z pasem jezdni. Skutkuje
to znacznym zasoleniem i zanieczyszczeniem gleby co w znacznym stopniu zawęża możliwości
gatunkowe i odmianowe do najbardziej odpornych na takie warunki. Na całym terenie nie
planuje się nawadniania. Należy więc uwzględnić w doborze roślin, na miejsca najbardziej
nasłonecznione, ich odporność na suszę.

3. Założenia projektu
Teren położony wokół sklepu jest jedynym w Guzowie miejscem położonym centralnie
mogącym stanowić skwer reprezentacyjno-rekreacyjny. W tym celu rozplanowano ścieżki tak by
mógł on pełnić rolę zarówno ozdobną jak i użytkową.
Przy doborze roślin uwzględniono:
• Wytrzymałość klimatyczną roślin
• Odporność na suszę
• Stopnie naświetlenia na poszczególnych rabatach
• Niskie wymogi pielęgnacyjne
• Urozmaicenie kolorów i form
• Zastosowanie ograniczonej liczby gatunków i odmian właściwe dla kompozycji
parkowych
• Wysoką zdrowotność odmianową
•

Proporcje trawnika do nasadzeń uwzględniają rozmiar docelowy roślin

• Symetrię w miejscach jej wymagających
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4. Opis projektu
Ponieważ projekt w sposób naturalny jest podzielony na poszczególne kompozycje, opis
będzie dotyczył kolejno każdej z nich. Przyjęto numerację, która na planie sytuacyjnym
pokazuje, którego fragmentu dotyczy opis oraz identyfikuje plany szczegółowe nasadzeń.
Rozmieszczenie roślin uwzględnia zarówno estetykę bieżącą jak i docelowe rozmiary jako
dorosłych egzemplarzy. Takie rozplanowanie pozwala na długoletni efekt przy rutynowym
zakresie pielęgnacji. Wysokie rośliny zastosowano jedynie w miejscach, gdzie przesłonięcie
było konieczne lub korzystne. Pozostałe charakteryzują się niskim lub średnim wzrostem by:
•

Sprzyjać otwarciu przestrzeni, która jest niewielka powierzchniowo i bez możliwości

poszerzenia
•

Zachować dobrą widoczność ze względu na komfort i bezpieczeństwo użytkowników

•

Łatwość pielęgnacji nie wymagającej częstego cięcia
Poszczególne kompozycje są otoczone palisadą. W zagłębieniach umieszczone ławki

parkowe. Kosze na śmieci cofnięte i umieszczone w obrębie rabat, by pozostawały w pewnym
dystansie od siedzących a równocześnie były łatwo dostępne. Latarnie przy ławach mają na celu
stworzenie warunków do wypoczynku również wieczorem. Pozostałe latarnie rozmieszczone tak
by cały teren objęty projektem był doświetlony i zyskał charakter parkowy. Liczba roślin wynika
z gęstości sadzenia właściwej dla każdej odmiany. Rozmiary osiągane przez rośliny, rozstawy
przy sadzeniu najważniejsze cechy podano w tabeli zbiorczej. Wszystkie rabaty będą pokryte
tkaniną polipropylenową i korą sosnową dla zahamowanie wzrostu chwastów, stworzenie
warunków sprzyjających zdrowotności roślin i poprawy warunków wilgotnościowych strefy
korzeniowej
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4. 1. Zestawienie gatunków i odmian
Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

wys. m.

rozstawa
cm.

liczba
sztuk

kolor
kwiatów

kolor liści

termin
kwitnienia

uwagi
Utrzymywac oba w
podobnej wielkości i
formie. Można korygowć
cięciem.
W pierwszym roku
usuwać tylko uszkodzone
gałązki. W kolejnych
można przycinać.
W pierwszym roku
usuwać tylko uszkodzone
gałązki. W kolejnych
można przycinać.

1

Acer palmatum
Atropurpureum

Klon palmowy odm.
Atropurpureum

2,5

nie
dotyczy

2

niepozorne
bordo

bordo

V, VI

2

Berberis thunbergii
Atropurpurea Nana

Berberys Thunberga odm.
Atropurpurea Nana

0,6

50

208

żółty

bordo

V

3

Berberis thunbergii Aurea

Berberys Thunberga odm.
Aurea

0,8

40

94

niepozorne
białe

żółty

V

4

Caragana aborescens
Pendula Pa 180-200

Karagana syberyjska odm.
Pendula szcepiona

2,0

nie
dotyczy

2

żólte

zielony

V

5

Catalpa bignonioides

Surmia bignoniowa

8

nie
dotyczy

2

białe

zielony

VII, VIII

6

Cotoneaster suecisus
Coral Beauty

Irga szwecka odm. Coral
Beauty

0,3

50

402

biale

zielony

VI

Wymaga palikowania
Z czasem pozostawić
pierwszy konar na
wysokości płotu
Po zarośnięciu całej
powierzchni ciąć
dywanowo

7

Euonymus fortunei
Emerald'n Gold

Trzmielina Fortune'a odm.
Emerald'n Gold

0,3

40

260

białe

żółto zielony

V, VI

Przycinać do linii
krawężnika

8

Hydrangea macrophylla
Masja

Hortensja ogrodowa odm.
Masja

1,0

50

62

rózowe

zielony

VI-VIII

9

Juniperus x media Old
Gold

Jałowiec posredni odm. Old
Gold

0,4

50

486

roślina
iglasta

żółto zielony

roślina
iglasta

Nie ciąć na jesieni
Po wielu latach w razie
konieczności
ograniczenia wzrostu
podcinać u nasady.

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

wys. m.

rozstawa
cm.

liczba
sztuk

kolor
kwiatów

kolor liści

termin
kwitnienia

uwagi

10 Mahonia aquifolium

Mahonia pospolita

1,0

50

94

żółte

zielony

IV, V

11 Picea omorica

Świerk serbski

10,0

nie
dotyczy

1

roślina
iglasta

zielony

roślina
iglasta

Potentilla fruticosa Red
12 Ace

Pięciornik krzewiasty odm. Red
Ace

0,4

50

192

ceglaste

zielony

V-X

Pyracantha coccinea Red
13 Column

Ognik szkarłatny odm. Red
Column

2,0

50

78

białe

zielony

V

Nie wymaga cięcia.
Uważać na ochojnika
świerkowomodrzewiowego
Na jesieni przycinać
usuwając przekwitniete i
nierozwiniete kwiatostany
Ciąc tylko w razie
niedostatecznego
rozkrzewiania się.

Rhododendron japonicum
14 mix

Azalia japońska w odmianach

1,5

80

88

różne
pastelowe

zielony

V, VI

Zastosować różne kolory

Spirea japonica Anthony
15 Waterer

Tawuła japonska odm. Anthony
Waterer

0,6

50

772

rubinowe

zielony

VII-IX

Ciąć każdej jesieni

Spirea japonica
16 Goldmound

Tawuła japonska odm.
Goldmound

0,5

50

314

różowe

VI, VII

Ciąć każdej jesieni

17 Thuja occ. Stolvijk

ŻywotnikmZachodni odm.
Stolvijk

1,0

50

188

roślina
iglasta

żółty
zielony
końce
kremowe

roślina
iglasta

Thuja occidentalis
18 Smaragd

Żywotnik zachodni Smaragd

4,0

100

76

roślina
iglasta

zielony

roślina
iglasta

19 Weigela Nana Variegata

Krzewuszka odm. Nana
Variegata

1,2

50

50

jasno
różowe

wielobarwne

VI, VII

Nie ciąć na jesieni
Po siągnięciu wymaganej
wysokości szpaleru
można ciąć
Ciąć tylko w celu
oasiągnięcia
prawidłowego krzewienia

20 Weigela Ruby Queen

Krzewuszka odm. Ruby Queen

0,4

40

304

ciemno
różowe

bordowe

V-X

Nie wymaga cięcia.
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4. 2. Teren wokół sklepu
Teren ten znajdujący się na skrzyżowaniu drogi krajowej i gminnej stanowi logiczny i
zwyczajowy punkt centralny wsi. Obecnie znajduje się tam niewielki skwerek i budynek
sklepowy. Rozplanowanie ścieżek i roślinności ma na celu
•

Częściowe przesłonięcie bryły budynku

• Stworzenie miejsc parkingowych przy sklepie
• Dołączenie terenu znajdującego się za sklepem do części rekreacyjno-użytkowej z
wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi
• Przesłonięcie od strony południowej zaniedbanego budynku należącego do zespołu
parkowo-pałacowego
• Przesunięcie pomnika znajdującego się na skwerze tak by otworzyć przestrzeń oraz
utworzenie dla niego tła
• Stworzenie miejsc odpowiednich do ustawienie ławek
• Stworzenie miejsca do parkowania rowerów i samochodów
• Wyposażenie terenu w kosze na śmieci
• Zastosowanie oświetlenia parkowego

4. 2. 1. Kompozycja I i Ia
W części wschodniej rabata I i Ia są skomponowane symetrycznie względem siebie. Obie
obejmują z dwóch stron plac z utwardzoną nawierzchnią stanowiący skwer. Równocześnie przy
takim rozmieszczeniu nasadzeń może on pełnić rolę placu dla uroczystości. Zastosowane gatunki
i odmiany stanowią niewysoką kompozycję zróżnicowaną kolorystycznie wzbogaconą
różnorodnością kształtów. Częściowo zastosowano rośliny zimozielone by podtrzymać walory
zdobnicze w okresie spoczynku roślin. Znaczną jednak część stanowią gatunki i odmiany
ozdobne z kolorowych liści. Gwarantują one zdecydowany akcent przez cały okres wegetacji.
Całość utrzymana w tonacji zielono – czerwono – żółtej nadającej pogodny charakter i
rozświetlającej teren. Na tych rabatach można zastosować rośliny młode. Na początku zdobić
one będą jako liczne egzemplarze a z biegiem lat stworzą zlaną kompozycję. Odległość przyjęta
dla poszczególnych grup roślin jest zgodna z charakterystycznym dla odmiany wzrostem. Rola
poszczególnych grup odmianowych:
•

Grupa pięciorników Potentilla Red Ace od strony pomnika i ławek dobrana została ze
względu na wyjątkowo długi okres kwitnienia tego krzewu (czerwiec do przymrozków).

•

Grupa tawuły Spirea Anthony Waterer nawiązuje do ciągu wzdłuż ulicy z tej samej
odmiany. Ze względu na dużą odporność i łatwość regeneracji jest umiejscowiona od

strony najbardziej nasilonego ruchu pieszego związanego z położeniem sklepu.
Równocześnie zdobi kwiatami o wyrazistym kolorze.
•

Pojedynczy żywotnik Tuja occ. Szmaragd posadowiony w części tylnej skweru stanowi
wsparcie optyczne dla całej kompozycji, delikatnie podkreślając odrębny charakter tej części.

Stanowi punkt do którego nawiązuje kaskadowy układ pozostałych roślin. Pełni również
rolę łącząca z sąsiadującą rabatą nr III i szpalerem nr V zamykającym skwer.
•

Żywotniki Tuja occ. Stolvijk SA atrakcyjne przez cały rok a dorastając do 1 metra nie
będą wymagały korekty wysokości.

•

Grupa irgi Cotoneaster suecisus Coral Beauty półzimozielona po uzyskaniu dużej
gęstości osiągnie dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego została
umieszczona na łuku chodnika u zbiegu dwóch ulic.

•

Berberysy Berberis thunbergii Atropurpurea Nana mając intensywnie bordowe
ulistnienie pełnią rolę kontrastu dla zielonego i żółtego kolorytu sąsiadujących grup.

•

Trzmielina Euonymus fortunei Emerald'n Gold zimozielona. Stanowi zakończenie rabaty
w najniższej części. Umieszczona w pełnym słońcu pozostanie dobrze wybarwiona
wprowadzając trwały koloryt.

•

Jałowce Juniperus x media Old Gold z wyraźnym rozłożysto-płożącym pokrojem
podkreśla kaskadowy układ. Jako roślina zimozielona pełni funkcje ozdobną również w
zimie.

4. 2. 2. Kompozycja II
Głównym celem jest tutaj stworzenie tła dla pomnika. Rola poszczególnych grup
odmianowych:
• Żywotniki Tuja occ. Szmaragd przesłaniają częściowo budynek sklepu umniejszając jego
dominację. Przy realizacji projektu wskazane jest posadzenie większych egzemplarzy
około 1 metra wysokości. Zbyt małe przez długi stanowiłyby dysonans z bryłą pomnika.
• Dwa klony palmowe Acer palmatum Atropurpureum posadzone symetrycznie po obu
stronach pomnika z czasem będą stanowić dla niego ramę. Na tle rzędu zielonych
żywotników odbijają swoim ciemno bordowym kolorytem. Jako jedyne rośliny na tej
rabacie o kontrastowym kolorze mają podkreślać jasne zabarwienie pozostałych. Po
osiągnięciu przez roślinę wysokości pomnika należy utrzymywać wysokość klonu w
proporcji do wysokości pomnika 3:2.
• Jałowce Juniperus x media Old Gold z zielono żółtym kolorem igieł kontrastują z
klonem. Po pewnym czasie zleją się w jednolitą, o atrakcyjnym pokroju masę. Dzięki
niskiemu wzrostowi utworzą otoczenie postumentu pomnika.
-8-

• Trzmielina Euonymus fortunei Emerald'n Gold zimozielona. W kolorze złoto zielonym
podtrzymuje wiodący koloryt rabaty, który został zastosowany tutaj i na sąsiednich
rabatach. Przewaga na tej rabacie gatunków zimozielonych wynika z jej centralnego
charakteru na skwerze.

4. 1. 3. Kompozycja III
Wąska rabata położona bezpośrednio przy ścianie północnej budynku sklepu. Jej
zadaniem jest zasłonięcie tej ściany. Rola poszczególnych grup odmianowych:
•

Szpaler żywotników Tuja occ. Szmaragd wzdłuż ściany ma z czasem ją zasłonić. Przy
realizacji projektu wskazane jest posadzenie większych egzemplarzy około 1 metra
wysokości by szybciej osiągnąć efekt. Jest to istotne ze względu na planowaną tam alejkę
spacerową.

•

Rząd tawuły Spirea Anthony Waterer posadzonej przed żywotnikiem jako niższy
uzupełnia rabatę. Jako roślina kwitnąca dodatkowo zdobi. Jako odmiana zastosowana
również na skwerze i wzdłuż ulicy stanowi element łączący.

4. 2. 4. Kompozycja IV
Położona przy budynku sklepu od strony zachodniej. Jej kształt uwzględnia dojście do
wnęki budynku gdzie znajduje się pojemnik na śmieci. Częściowo obejmująca budynek od
strony południowej, by zawęzić przejście z parkingu do rozmiarów typowych dla ścieżek
spacerowych a uniemożliwiających wjazd samochodem. Część kompozycji stanowi trawnik a
część dwie odrębne rabaty jednogatunkowe. Rola poszczególnych grup odmianowych:
• Hortensja

Hydrangea

macrophylla

Masja

od

strony

zachodniej

jako

grupa

jednogatunkowa ma charakter parkowy. Kwiaty utrzymują długo walory zdobnicze.
• Krzewuszki Weigela Nana Variegata od strony południowej otrzymają wystarczająca
ilość światła by uzyskać charakterystyczne dla nich wybarwienie liści. Dorastając do
wysokości 1,2 metra częściowo zasłaniają ścianą budynku a równocześnie nie zasłaniają
części spacerowej pozwalając na otwarcie przestrzeni w stronę parku na sąsiedniej
posesji. Jest to bardzo ważne dla realizowanego projektu ze względu na mały obszar
jakim dysponujemy.
• Trawnik stanowi integralną część kompozycji pozwalając na optyczne powiększenie tego
zakątka. Jest to również wprowadzenie trawnika jako niezbędnego elementu parku.

4. 2. 5. Kompozycja V
Jest to najbardziej rozległa kompozycja. Złożona z dwóch odrębnych rabat południowej
wielogatunkowej i zachodniej jednoodmianowej. Umieszczone w znacznej odległości od siebie
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otwierają widok na sąsiedni park i znajdujący się w zasięgu wzroku staw. Takie zapożyczenie
przestrzeni stwarza wrażenie poszerzenia terenu. Rabaty połączone są trawnikiem. Rola
poszczególnych grup odmianowych
• Szpaler żywotników Tuja occ. Szmaragd wzdłuż południowej granicy skweru sięgający
aż do końca zagospodarowywanego terenu zasłania nieestetyczny budynek na sąsiedniej
posesji, wyraźnie podkreśla granicę terenu rekreacyjnego.
• Krótki rząd tawuły Spirea Anthony Waterer od strony wschodniej parkingu
przysklepowego odgradza od chodnika i drogi krajowej.
• Grupa złotych berberysów Berberis thunbergii Aurea ma stanowić wyraźną jasną plamę
połączoną z
• Grupą bordowych berberysów Berberis thunbergii Atropurpurea Nana w celu uzyskania
kontrastu.
•

Azalii japońskie Rhododendron japonicum mogą być mieszane kolorystycznie. Jako duża
grupa bujnie rosnących krzewów stanowią uzupełnienie szpaleru z żywotników i
wystarczającą przeciwwagę dla wysokich drzew sąsiedniego parku

•

Jednoodmianowa grupa mahonii Mahonia aquifolium jest typowo parkowym akcentem.

4. 2. 6. Kompozycja VI
Jest to obszar bez wkomponowanej rabaty. Na trawniku umieszczone są trzy drzewa:
• Dwie szczepione na pniu karagany Caragana aborescens Pendula posadzone
pojedynczo. Zalecana wysokość pnia 180-200 cm.
• Pojedyncze świerk serbski Picea omorica, który oprócz roli elementu parkowego ma
spełniać sezonowo rolę drzewa do ewentualnego wykorzystania dlo dekoracji
bożonarodzeniowych. W zaplanowanym miejscu znajdować się on będzie przy ciągu
pieszym do kościoła, naprzeciwko szkoły oraz w centrum wsi.

4. 2. 7. Plany i rozmieszczenia kompozycji I – VI i roślin
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4. 3. Pas zieleni wzdłuż ulicy
W pasie znajdują się wieloletnie okazy drzew. Pozostaną one w stanie nienaruszonym.
Nie są one ujęte na planach rozmieszczenia nowo sadzonych roślin ponieważ usytuowane są w
części gdzie będzie znajdował się pas trawnika i projekt nie koliduje z nimi.

4. 3. 1. Kompozycja VII
Bezpośrednio od strony jezdni zaplanowany jest pojedynczy szpaler z tawuły Spirea
Anthony Waterer mający oddzielać ruch uliczny od części spacerowej. Jest to odmiana tawuły
najodporniejsza na zasolenie i zanieczyszczenia pochodzące ze spalin samochodowych.
Równocześnie przy przekroczeniu dopuszczalnego progu zasolenia daje możliwość jego
zmniejszenia w górnej warstwie przez wpłukanie w głębsze warstwy, gdyż odmiana ta dobrze
znosi okresowe podniesienie wilgotności podłoża. Ważną cechą tej odmiany jest wysoki
współczynnik fotosyntezy umożliwiający wystarczające odżywienie rośliny nawet przy
częściowym pokryciu liści kurzem ulicznym. Ponieważ jako roślina liściasta wymienia
corocznie liście osad zanieczyszczeń ulicznych nie będzie się kumulował z roku na rok.
Równocześnie na dobór gatunku miało wpływ znaczne zacienienie pochodzące z wysokich
drzew rosnących wzdłuż ulicy. Całokształt panujących tutaj warunków stwarza trudne warunki,
jakim może sprostać niewiele gatunków i odmian. Na pozostałej części tego zaplanowany jest
trawnik. Dzięki temu uzyskamy pozorne poszerzenie ciągu. Sam trawnik nie może zapewnić w
tym miejscu wystarczającego efektu i bez osłony krzewów narażony byłby na wydeptanie. Na
całej długości rozmieszczone zostaną latarnie parkowe i kosze na śmieci.

4. 3. 2.Plan rozmieszczenia kompozycji VII i roślin

4. 4. Teren przy pomniku Michała Ogińskiego
Jest podzielony na dwie części o różnym sposobie użytkowania. Jedna to parking dla
samochodów osobowych, druga to skwerek. Dla pierwszej przewiduje się nasadzenia okalające.
Dla drugiej ozdobne kompozycje zachowujące symetrią względem pomnika. Rabaty znajdujące
się z tyłu pomnika są lustrzanym odzwierciedleniem przednich. Wzbogacone zostały one jedynie
o dwa żywotniki Tuja occ. Szmaragd po obu stronach pomnika stanowiące dla niego ramę.
Całość tego terenu jest od chodnika, biegnącego wzdłuż ulicy, oddzielona słupkami żeliwnymi
wysokości 70 cm. połączonymi łańcuchem. Zastąpić mają one obecne zniszczone ogrodzenie
pochodzące z okresu powojennego pozostające w dysonansie z otoczeniem. Nowe odgrodzenie
ma za zadanie jedynie podkreślić granicę, nie zamykając trenu dla wzroku.

4. 4. 1. Kompozycja VIII, VIIIa, IX, IXa
Te cztery rabaty mają identyczny pasowy układ roślin zróżnicowanych kolorystycznie.
Pomimo że są oddzielnymi kompozycjami to łącznie stanowią nadrzędną kompozycję poprzez
symetryczny układ dostosowany do miejsca posadowienia pomnika. Zastosowane odmiany
wprowadzają koloryt złoto bordowy eliminując konieczność wprowadzania kwiatów
jednorocznych, których utrzymanie w tym miejscu byłoby trudne i pracochłonne. Rola
poszczególnych grup odmianowych dla całości skweru:
• W czterech narożnikach skweru grupy jałowców Juniperus x media Old Gold z zielono
żółtym kolorem igieł obejmują całość terenu. Stanowią tło dla kolejnych dwóch pasów.
• Środkowy pas to grupy tawuły o jaskrawo złotym zabarwieniu liści Spirea japonica
Goldmound zapewnia kontrast dla następnego
• Od strony pomnika na wszystkich czterech rabatach zaplanowane są grupy krzewuszki
Weigela Ruby Queen o bordowym zabarwieniu liści przez cały sezon. Dodatkową
atrakcją tej odmiany jest bardzo długi okres kwitnienia. Dzięki temu rzez znaczną część
sezonu pomnik otoczony będzie kwiatami

4. 4. 2. Kompozycja X i Xa
Te dwie rabaty stanowią logiczne przedłużenie poprzednich. Składają się z tych samych
odmian również w układzie pasowym będącym przedłużeniem pasów z rabat odpowiednio VIIIa
i IXa. Stanowią one równocześnie wschodni brzeg terenu przeznaczonego na parking.

4. 4. 3. Kompozycja XI
Część pomiędzy chodnikiem przy ulicy a parkingiem. Zasadzona będzie irgą Cotoneaster
suecisus Coral Beaty, która w krótkim czasie powinna pokryć całą powierzchnię. W tym miejscu
pełnić ona będzie rolę niskiej okrywy pozostawiającej teren parkingu i skweru widoczny z ulicy.

4. 4. 4. Kompozycja XII
Rabata okalająca parking od stron południowej i zachodniej.
• W rzędzie posadzone ogniki Pyracantha coccinea Red Column zasłonią ogrodzenie
sąsiedniej posesji. W okresie jesiennym zdobić będą czerwonymi owocami.
• Pozostała część rabaty pokryta irgą Cotoneaster suecisus Coral Beaty przystrzyganej
okresowo do linii krawężnika.
• Znajdujący się tam świerk Picea pungens pozostanie i utrzymywany będzie w formie
kształtowanego stożka.
• Od strony zachodniej dwa szybko rosnące drzewa surmii Catalpa bignonioides dające
częściowy cień na parking i zdobiące dużymi liśćmi i pięknymi kwiatami pojawiającymi
się w lecie.

4. 3. 6. Plany rozmieszczenia kompozycji VIII – XII i roślin
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5. Ilustracje roślin i małej architektury

Fotografia 1. Acer palmatum Atropurpureum
Klon palmowy odm. Atropurpureum
Krzew lub małe drzewko o bordowym zabarwieniu
liści.
Liście
sezonowe.
Lubi
miejsca
nasłonecznione. Wymaga gleb próchniczych,
żyznych lekko kwaśnych. Dorasta do 3 m
wysokości. Kwiaty drobne nie maja znaczenia.
Można korygować formę i wysokość cięciem

Fotografia 2. Berberis thunbergii Atropurpurea Nana
Berberys Thunberga odm. Atropurpurea Nana
Niski krzew kolczasty o ciemno bordowym
zabarwieniu liści opadających na zimę. Dorasta do
60 cm. wysokości. Gleba od kwaśnej do lekko
alkalicznej. Kwiaty żółte drobne pojawiają się w
maju. Nadaje się do zestawień kolorystycznych.
Można formować

Fotografia 3. Berberis thunbergii Aurea
Berberys Thunberga odm. Area
Niski krzew kolczasty o złocistym zabarwieniu liści
opadających na zimę. Dorasta do 80 cm. wysokości.
Udaje się na każdej glebie. Kwiaty białe drobne
pojawiają się w maju. Nadaje się do zestawień
kolorystycznych. Można formować

Fotografia 4. Caragana aborescens Pendula Pa
Karagana syberyjska odm. Pendula szcepiona
Niskie drzewko szczepione na pniu. Wysokość
zależna od wysokości szczepienia. Ozdobą są
zwisające lekko skręcone gałęzie i żółte kwiaty
pojawiające się w maju. Najlepiej prezentuje się
sadzona pojedynczo.
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Fotografia 5. Catalpa bignonioides
Surmia bignoniowa
Drzewo z rozłożysta korona dorastające do 8 m
wysokości. Charakteryzuje się szybkim wzrostem.
Ozdoba są sercowate wyjątkowo duże liście i
pojawiające się w lipcu i sierpniu białe kwiaty
zebrane w grona. Owoce długie ozdobne ciemne
strąki. Wymaga dobrze przygotowanego podłoża
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Fotografia 6. Cotoneaster suecisus Coral Beauty
Irga szwecka odm. Coral Beauty
Niski krzew dorastający do 30 cm wysokości.
Rozrastający się szeroko. Liście ciemnozielone
błyszczące, półzimozielone. Kwiaty białe drobne w
maju. Owoce drobne czerwone utrzymują się długo
na krzewie. Roślina okrywowa, odporna na
warunki.

Fotografia 7. Euonymus fortunei Emerald'n Gold
Trzmielina Fortune'a odm. Emerald'n Gold
Niski krzew o pokroju płożącym. Liście
dwubarwne w kolorze zielonym z wyraźnym
żółtym obrzeżeniem utrzymują się w zimie.
Kwiaty nie maja znaczenia. Toleruje różne gleby.
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Fotografia 8. Hydrangea macrophylla Masja
Hortensja ogrodowa odm. Masja
Krzew wysokości do 1 metra. Liście efektowne
zielone, późnym latem przebarwiające się. Kwiaty
zebrane w duże kuliste baldachy o średnicy 15-30
cm w kolorze różowym od czerwca do sierpnia.
Wymaga gleby próchniczej wilgotnej kwaśnej do
obojętnej. Nie ciąć jesienią.

Fotografia 9. Juniperus x media Old Gold
Jałowiec pośredni odm. Old Gold
Krzew o niskim rozłożystym pokroju dorastający
do 40 cm wysokości i średnicy do 1 metra. Igły
zielone z żółtym zabarwieniem na końcach.
Odporny na warunki.
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Fotografia 10. Mahonia aquifolium
Mahonia pospolita
Zimozielony krzew wysokości 1 metra. Liście
ciemnozielone klujące, błyszczące. Kwiaty żółte w
gronach w kwietniu, maju. Owoce granatowe.
Dobrze znosi rożne rodzaje gleb.

Fotografia 11. Picea omorica
Świerk serbski
Piękna odmiana świerka. Regularne drzewo
dorastające do 10 metrów. Igły błyszczące
ciemnozielone, od spodu srebrne. Wymagania
Wykazuje
wysoka
glebowe
przeciętne.
zdrowotność.
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Fotografia 12. Potentilla fruticosa Red Ace
Pięciornik krzewiasty odm. Red Ace
Gęsto niewysoki krzew do 40 cm. Liście drobne
zielone. Po opadnięciu jesienią prawie niewidoczne
na podłożu, nie wymagają usuwania. Kwiaty
czteropłatkowe ceglasto czerwone pojawiają się już
w maju. Kwitnie do przymrozków. Na jesieni
zalecane ścięcie kwiatostanów.
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Fotografia 13. Pyracantha coccinea Red Column
Ognik szkarłatny odm. Red Kolumn
Częściowo zimozielony krzew ciernisty o
sztywnych wyprostowanych gałęziach. Dorasta do
2 metrów. Liście drobne ciemnozielone
błyszczące. Kwiaty drobne białe w maju. Owoce
czerwone drobne kuliste długo pozostają na
krzewie. Wymagania glebowe przeciętne.

Fotografia 14. Rhododendron japonicum
Azalia japońska
Krzew o różnej sile wzrostu zależnie od odmiany.
Liści jasnozielone opadające na zimę. Kwiaty w
kolorach pastelowych zebrane w liczne
kwiatostany. Kwitnie w maju, czerwcu. Dobrze
wyglądają posadzone w licznych grupach.
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Fotografia 15. Spirea japonica Anthony Waterer
Tawuła japonska odm. Anthony Waterer
Wolno rosnący krzew do 60 cm. Młode liście
czerwonawe,
później
zielone.
Kwiaty
ciemnoróżowe zebrane w płaskich baldachach o
średnicy około 15 cm. Kwitnie od lipca do
września. Toleruje wszystkie rodzaje gleb.
Odporny na miejskie zanieczyszczenia.

Fotografia 16. Spirea japonica Goldmound
Tawuła japonska odm. Goldmound
Zwarty krzew o kulistym pokroju. Dorastający
do 50 cm. Liście złote przez cały okres
wegetacji. Kwitnie obficie w lipcu i sierpniu.
Kwiaty intensywnie różowe zebrane w płaskie
baldachy. Znosi wszystkie rodzaje gleb.
Doskonały do kolorowych kompozycji.
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Fotografia 17. Thuja occ. Stolvijk
Żywotnik zachodni odm. Stolvijk
Karłowa forma żywotnik. Dorasta do 1 metra
wysokości. Łuski zielone. Młode przyrosty
kremowe. Wymaga dobrego przygotowania przy
sadzeniu. Dzięki niedużym rozmiarom i powolnym
wzroście nadaje się do kompozycji

Fotografia 18. Thuja occidentalis Szmaragd
Żywotnik zachodni odm. Smaragd
Stożkowa forma żywotnika. Wysokość 4 metry,
szerokość do 1 metra. Ciemnozielony nie
brązowiejący na zimę. Zalecany na szpalery i
żywopłoty oraz na pojedyncze akcenty w
kompozycjach.
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Fotografia 19. Weigela Nana Variegata
Krzewuszka odm. Nana Variegata
Wolnorosnący krzew do 1,2 metra. Liście zielone
z kredowobiałym marginesem w słońcu
podbarwione różowo. Kwiaty jasno różowe
kielichowate w czerwcu i lipcu. Dobrze
prezentuje się w licznych jednoodmianowych
grupach.

Fotografia 20. Weigela Ruby Queen
Krzewuszka odm. Ruby Queen
Niski krzew dorastający do 40 cm. Liście
ciemnobordowe. Kwiaty rurkowate różowe
pojawiające się od maja do późnej jesieni.
Wymaga dobrze przygotowanego podłoża
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Fotografia 21. Ławka parkowa Model Wiedeń

DANE PODSTAWOWE
Długość: 185 cm
Waga: 60 kg
WYKONANIE
Elementy drewniane drewno iglaste (świerk, jodła) szlifowane taśmowo
Podstawy odlewy żeliwne, żeliwo szare
KONSERWACJA
Elementy drewniane: trzykrotnie zabezpieczone lakierobejcą zewnętrzną PENTOREX,
holenderskiej firmy HASCO
Elementy żeliwne: farba podkładowa dwuskładnikowa, epoksydowa, odporna chemicznie oraz
na warunki atmosferyczne
Nawierzchnia - 2 x farba poliwinylowa
Połączenia śrubowe: śruby ocynkowane zamkowe z łbem grzybkowym z podsadzeniem
KOLOR
Elementy drewniane palisander
Podstawy żeliwne szary grafitowy, czarny
MONTAŻ
Przez zastosowanie kotew rozporowych lub przez zabetonowanie w podłożu stalowych
elementów kotwiących

Fotografia 22. Słupek "Classic

DANE TECHNICZNE
Wykonanie: element stalowy, żeliwne elementy dekoracyjne
Wysokość: 70 cm
Średnica: 18 cm
Słupek został zaprojektowany do miejsc o zabytkowej i klasycznej architekturze zabudowań.
Doskonale pełni swoje funkcje i odnajduje miejsce w sąsiedztwie zabytkowych kamienic,
uliczek i rynków, stając się trwałym elementem i częścią otoczenia.
KONSERWACJA
Elementy stalowe - ocynkowane ogniowo
Nawierzchnia - lakier proszkowy
KOLOR
czarny
OPCJA
Słupki z uchwytami na łańcuch
SPOSÓB MONTAŻU
Wszystkie słupki posiadają przedłużenie w postaci kotwy - do zabetonowania w gruncie.
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Fotografia 23. Łańcuch
DANE TECHNICZNE
Przekrój: 10 mm
Szerokość: 34 mm
KONSERWACJA
Elementy stalowe - ocynkowane
Lakierowanie zanurzeniowe
Nawierzchnia - 2 x farba epoksydowa
KOLOR
czarny

Fotografia 24. Stojak na rowery Model Classic
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DANE TECHNICZNE
Wysokość: 76 cm
Długość: 262 cm
Szerokość: 38 cm
KONSERWACJA
Elementy stalowe - ocynkowane
Nawierzchnia - lakier proszkowy
KOLOR
czarny
OPCJA
Wersja jednostronna - ilość miejsc parkingowych 5
SPOSÓB MONTAŻU
Przez zabetonowanie w gruncie stalowej części kotwiącej
Przez przykręcenie do podłoża za pomocą kotew rozporowych

Fotografia 25. Kosz Classic
DANE PODSTAWOWE
Wysokość: 100 cm
Waga: 20 kg
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WYKONANIE
Elementy drewniane: drewno iglaste (świerk, jodła) szlifowane taśmowo
Elementy stalowe, dekoracyjne elementy żeliwne
KONSERWACJA
Elementy drewniane lakierobejca zewnętrzna PENTOREX, holenderskiej firmy HASCO
podkład cynkowy, lakier proszkowy
KOLOR
Elementy drewniane palisander
Elementy żeliwne czarny
MONTAŻ
Kosze posiadają przedłużenie w postaci kotwy - do zabetonowania w gruncie.
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6. Specyfikacja
W kosztorysie przyjęto, że teren jest wolny od zanieczyszczeń pobudowlanych. Jeżeli
wykonawca stwierdzi pozostałości po budowie lub śmieci komunalne będzie musiał doliczyć
kosztu dodatkowe oczyszczenia terenu wykraczające poza przewidziane w przedmiarze.
Kosztorys obejmuje jedynie typowe oczyszczenie gruntu dla prac ogrodniczych z
zanieczyszczeń naturalnych pozostających w gruncie a ujawniających się w czasie prac
ziemnych( np. usunięcie naturalnie występujących kamieni, skupisk piasku, resztek korzeni,
gałęzi). Po dokonaniu wizji lokalnej przyjęto normę 5 litrów/ m2.

6. 1. Wymagania materiałowe:
6. 1. 1. Materiał roślinny
Zestawienia roślin objętych projektem zgodnie z przyjętym systemem określania w
szkółkarstwie wielkości roślin wielkością doniczki. Doniczka ma być całkowicie przerośnieta
przez korzeń. Krzewy muszą mieć co najmniej po 4 pędy główne, a te rozgałęzione.
Tabela 1. Zestawienie materiału roślinnego

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

minimalny
rozmiar
doniczki

1

Acer palmatum Atropurpureum

Klon palmowy odm. Atropurpureum

C3

2

Berberis thunbergii Atropurpurea
Nana

Berberys Thunberga odm. Atropurpurea
Nana

C2

3

Berberis thunbergii Aurea

Berberys Thunberga odm. Aurea

C2

4

Caragana aborescens Pendula Pa
180-200

Karagana syberyjska odm. Pendula
szcepiona

C5

5

Catalpa bignonioides

Surmia bignoniowa

C5

6

Cotoneaster suecisus Coral Beauty

Irga szwecka odm. Coral Beauty

C2

7

Euonymus fortunei Emerald'n Gold

Trzmielina Fortune'a odm. Emerald'n Gold

8

Hydrangea macrophylla Masja

Hortensja ogrodowa odm. Masja

C1,5

C3

9

Juniperus x media Old Gold

Jałowiec posredni odm. Old Gold

C3

10 Mahonia aquifolium

Mahonia pospolita

C5

11 Picea omorica

Świerk serbski

C5

12 Potentilla fruticosa Red Ace

Pięciornik krzewiasty odm. Red Ace

C2

13 Pyracantha coccinea Red Column

Ognik szkarłatny odm. Red Column

C3

14 Rhododendron japonicum mix

Azalia japońska w odmianach

C3

15 Spirea japonica Anthony Waterer

Tawuła japonska odm. Anthony Waterer

C2

16 Spirea japonica Goldmound

Tawuła japonska odm. Goldmound

C2

17 Thuja occ. Stolvijk

ŻywotnikmZachodni odm. Stolvijk

C3

18 Thuja occidentalis Smaragd

Żywotnik zachodni Smaragd

C5

19 Weigela Nana Variegata

Krzewuszka odm. Nana Variegata

C3

20 Weigela Ruby Queen

Krzewuszka odm. Ruby Queen

C2

6. 1. 2. Pozostałe materiały
Ze względu na mieszane gatunki roślin na rabatach różniące się wymaganiami
glebowymi właściwe jest przyjęcie zasady stosowania odpowiedniego podłoża bezpośrednio
przy sadzeniu pod każdą roślinę. Bezzasadna byłaby domieszka torfu do wierzchniej warstwy na
całości obsadzanej powierzchni. Gleba pomiędzy roślinami do momentu przekorzenienia
zostanie wzbogacona składnikami mineralnymi poprzez regularne stosowanie nawożenia
sezonowego odpowiedniego dla odmian. Całość podłoża zostanie przekopana ręcznie na
głębokość 20 cm a następnie rozdrobniona glebogryzarką na głębokość 10 cm. Stanowić ona
będzie wówczas wystarczająco zasobne podłoże. Stosownie do jakości i zasobności gleby na
terenie objętym projektem poniżej podano normy podłoża ogrodniczego koniecznego przy
sadzeniu roślin. Dla roślin C 1,5 i C2 należy zastosować po 5 litrów podłoża pod każda roślinę.
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Dla roślin C3 po 8 lirów, dla roślin C5 po 15 litrów. Poniżej podano zestawienia liczbowe w
podziale na typ podłoża.
Tabela 2. Liczba rośliny wymagających
podłoża pH 4,5-5,5 wg. rozmiaru doniczek
ilość
podłoże
podłoża na
w litrach
roślinę

wielkość
doniczki

liczba
roślin

RoślinC3

824

8

6592

Roślin C5

77

15

1155

Łącznie podłoże

7747

Tabela 3. Liczba roślin wymagające podłoża
pH 5,5-6,5 wg. rozmiaru doniczki
ilość
podłoże
podłoża na
w litrach
roślinę

wielkość
doniczki

liczba
roślin

Roślin C1, 5

260

5

1300

Roślin C2

2286

5

11430

RoślinC3

224

8

1792

Roślin C5

4

15

60

Łącznie podłoże

14582

W obu przypadkach należy podwyższyć tą ilość o 10% ze względu na znajdujące się
odpady i zanieczyszczenia w głębszych warstwach gleby. W tych miejscach ilość podłoża
stosowanego przy sadzeniu musi być wyższa.
7747 litrów ziemi pH 4,5-5,5 + 10 % =8521,7
14582 litrów ziemi pH5,5-6,5 + 10% = 16040,2
Gleba na terenie objętym projektem ma małą pojemność wodną PPW dlatego
niewskazane jest użycie podłoża czysto torfowego. Należy zastosować mieszanki torfowo
kompostowe o zawartości torfu nie wyższej niż 50 %. Ze względu na niską zasobność i żyzność
gleby konieczne jest podłoże z nawozem. Nawozy posypowe można będzie stosować dopiero po
ukorzenieniu się roślin tj. w kolejnym sezonie.
Tkanina polipropylenowa czarna o minimalnej grubości 94g/m2 o szerokości
dostosowanej do rozmiaru poszczególnych rabat obliczona według wzoru:
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Powierzchnia + 10% na zakładki + 24% na skosy lub dla szerokości rabat pomiędzy
szerokościami standardowymi tkanin. Co przy powierzchni całkowitej 1095 m2 daje 1496,80 m2.
W czasie wykonywania prac należy stosować tkaniny o zróżnicowanej szerokości adekwatnej do
poszczególnych rabat by uzyskać jak najwięcej brzegów zakończonych fabrycznie.
Szpilki do mocowania tkaniny w sposób trwały według normy 8 szt./m2 dla rabat o
powierzchni powyżej 30 m2 i 12 szt./m2 dla rabat mniejszych niż 30 m2 lub węższych niż 3 m. To
daje dla całości projektu 11594 szt.
Kora sosnowa 50 litrów/ m2 kory średniej konieczne dla prawidłowego pokrycia
powierzchni. Dla powierzchni rabat 1095 m2 potrzebne 54750 litra + 72 litry dla nasadzeń
pojedynczych poza rabatami = 54822 litry
Wymiana ziemi na powierzchni przeznaczonej pod trawnik ma na celu:
•

Podniesienie żyzności

•

Poprawę struktury ryzosfery. Przyjęto grubość 4 cm., w której znajdzie się około 70 %
masy korzeniowej trawy, jako minimum.

•

Usunięcie najbardziej skażonej warstwy

•

Nałożenie warstwy mieszanki ze skiełkowanej trawy w nową warstwę gwarantuje :
szybsze i równomierne kiełkowanie, szybsze ukorzenienie traw i jest optymalnym
sposobem zakładania trawnika w planowanym terenie.
Należy usunąć 4 cm warstwę ziemi z powierzchni trawników w celu stworzenia miejsca

dla nowego podłoża. Do wymiany dla powierzchni 940 m2 przy grubości warstwy 4 cm potrzeba
37,60 podłoża. Tyle samo ziemi należy usunąć.
Kosze na śmieci i słupki do łańcuchów mocowane przez zabetonowanie kotew. Na
umocowanie jednego potrzeba 0,013 m3 betonu.
Okres gwarancyjny
Za okres gwarancyjny uznaje się cały jeden okres wegetacyjny po wykonaniu prac.
Zakłada się, że przedmiot gwarancji nie zostanie w okresie gwarancyjnym uszkodzony przez
niekompetentne osoby dokonujące bieżącej pielęgnacji np. koszenia, podlewania. Inwestor
zobowiązuje się do zapewnienia roślinom i trawnikom optymalnej wilgotności poprzez doraźne
podlewanie w okresach suszy. Gwarancja obejmuje swoim zakresem:
• Zapewnienie roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju w zakresie
przewidywalnym
• Nawożenie sezonowe wiosenne i jesienne krzewów i drzew
• Wykonanie cięcia pielęgnacyjnego stosownie do gatunku i odmiany
• Wertykulację trawników
• Walcowanie trawników na wiosnę
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• Nawożenie trawników
Gwarancja nie obejmuje swoim zakresem:
•

Roślin skradzionych

•

Roślin uszkodzonych mechanicznie

•

Roślin uszkodzonych przez psy i inne zwierzęta

•

Roślin uszkodzonych przez zjawiska atmosferyczne

•

Roślin uszkodzonych przez niedostatek wody

•

Trawników zniszczonych przez wydeptanie

•

Koszenia trawników

•

Naprawy rabat uszkodzonych przez czynniki ludzi, krety lub inne zwierzęta

•

Ochrony chemicznej przeciwko szkodnikom i chorobom roślin

6. 1. 3. Przedmiar robót
Tabela 4. Zestawienie robót

rodzaj robót

j.m.

ręczne usunięcie zanieczyszczeń pozabudowlanych z
powierzchni rabat i warstwy uprawianej 1095*0,2=219

m3

5,48

ręczne usunięcie zanieczyszczeń pozabudowlanych z
powierzchni trawnika i warstwy uprawianej 857*0,1=85,7

m3

4,7

ręczne usunięcie 4cm wierzchniej warstwy ziemi z
powierzchni pod trawnik 940*0,04=34,28

m3

37,6

wywiezienie zanieczyszczeń na odległość km

m3

2,62

wywiezienie usuniętej ziemi na odległość 1 km

m3

34,28

ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego pod
rabaty

m2

1095

ręczne przekopywanie gleby na powierzchni rabat na
głębokość 20 cm.

m2

1095

roboty ziemne wykonane glebogryzarką na rabatach
1095*0,1=109,5

m3

109,5

roboty ziemne wykonane glebogryzarką na terenie pod
trawnik 857*0,1=85,7

m3

94
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ilość

ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej z podkiełkowana
trawą

m3

37,6

ręczne równomierne rozplantowanie i rozścielenie ziemi
urodzajnej z podkiełkowana trawą warstwą grubości 4 cm

m2

940

m2

940

szt

2532

szt

1048

szt

80

ręczne rozrzucenie kory na rabatach 5 cm grubości
warstwy

m2

1095

wbetonowanie słupka żeliwnego

szt

50

wbetonowanie kosza na śmieci

szt

18

mocowanie odcinków łańcucha

szt

43

ustawienie ławek parkowych

szt

7

palikowanie drzew

szt.

5

całość

1

walcowanie powierzchni trawnika z korektą powierzchni
powalcowanej
sadzenie roślin wielkość C1,5 i C2 z równoczesnym
przygotowaniem podłoża wokół bryły korzeniowej wg.
przyjętej normy na roślinę
sadzenie roślin wielkość C3 z równoczesnym
przygotowaniem podłoża wokół bryły korzeniowej wg.
przyjętej normy na roślinę
sadzenie roślin wielkość C5 z równoczesnym
przygotowaniem podłoża wokół bryły korzeniowej wg.
przyjętej normy na roślinę

końcowe porządkowanie terenu wokół rabat i trawników
pielęgnacja krzewów w okresie gwarancyjnym

szt

3675

nawożenie krzewów w okresie gwarancyjnym

szt

3675

nawożenie trawników w okresie gwarancyjnym

m2

940

wertykulacja trawników w okresie gwarancyjnym

m2

940

walcowanie trawników w okresie gwarancyjnym

m2

940
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