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III.  PROJEKT  TECHNICZNY - WYKONAWCZY 

1. Zakres opracowania                                                                                                       

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego  „Budowy 

małej architektury dla rewitalizacji skweru  przy ulicy Krasińskiego  w Toszku, w ramach zadania:  

„Tworzenie i odnowienie zieleni  w gminie Toszek”, na  działkach nr 593/181 i fragmentu działki 

597/181. 

2. Podstawa opracowania    

Opis techniczny został sporządzony w oparciu o : 
 umowę z Inwestorem  
 wizję lokalną 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego   

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)  
 Obowiązujące Polskie Normy i Eurokody właściwe dla tematu opracowania. 

CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

1. PRZEZNACZENIE TERENU, PROGRAM  UŻYTKOWY 
Projektowana  „Rewitalizacja  skweru  przy ulicy Krasińskiego  w Toszku”,  dotyczy 

przekształcenia i ożywienia zagospodarowania istniejącego Skweru Miejskiego.  

W zakres prac wchodzi oczyszczenie terenu  ze zniszczonych elementów małej architektury,  

usunięcie przerośniętych żywopłotów i zastąpienie ich jednolitymi gatunkowo nasadzeniami,             

zróżnicowanie warstwowe kompozycji nasadzeń roślinnych, a także utworzenie niewielkiego 

miejsca relaksu z ławkami.   

2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – PRZESTRZENNE 
Projektowana linia nasadzeń zieleni ma za zadanie podkreślenie wyraźnej osiowości placu. 

Planowane nasadzenia ujednolicą roślinność pod względem gatunkowym i jednocześnie 

zróżnicują warstwowość kompozycji. Projektowany utwardzony plac z ławkami umożliwi 

przechodniom chwilę spoczynku wśród pięknie skomponowanej zieleni. 

Istniejące ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian.  

Zagospodarowanie działki przedstawia część graficzna projektu zagospodarowania działki. 

3. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE   
 powierzchnia działek objętych opracowaniem     0,2496ha 

powierzchnia działki 593/181 – 0,1754 ha 

      fragment powierzchni działki 597/181 – 0,0742 ha 

 powierzchnia komunikacji – utwardzona    0,0056 ha 

 powierzchnia biologicznie czynna     0,2440 ha 

4. ROZWIĄZANIA  BUDOWLANO – MATERIAŁOWE   

W zakres projektowanych urządzeń małej architektury wchodzi: 

 usunięcie zniszczonych elementów małej architektury 

 wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej  

 montaż ławek  

 montaż koszy na śmieci  
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4.1. Projektowane utwardzenia  
Zaprojektowano utwardzony plac w postaci nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej 

obrzeżem betonowym na ławie betonowej. Nawierzchnia z kostki o strukturze postarzanej,     

w dwóch kolorach: piaskowo – beżowym, oraz torfowym. Nawierzchnia ze spadkiem poprzeczny 

2% jednostronnym na zewnątrz utwardzenia.  

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej  składa się z następujących warstw:  

a) 6 cm  – nawierzchnia z kostki betonowej  

b) 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

c) 15 cm – warstwa odsączająca z piasku grubo lub średnioziarnistego 

W zakresie projektowanej rewitalizacji przewiduje się: 
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, postarzanej – 56,64 m2 

4.2. Montaż ławek i koszy na śmieci 
Układ wszystkich elementów małej architektury wg „Części I. Projekt Zagospodarowania 

Terenu”.  

Montaż wszystkich urządzeń wykonać na stałe w fundamentach lub na bloczkach 

betonowych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Wszystkie materiały powinny być 

zgodne z PN. Należy zastosować materiały i urządzenia   o parametrach technicznych nie gorszych 

niż podane w projekcie. 

Karty techniczne przykładowych urządzeń dołączone do opracowania. 

4.4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Charakterystyka materiału      powierzchnia/ ilość szt.       ilość / powierzchnia     

Ławka                        4                                                                                                                                 

Kosz na śmieci                       2 

Kostka betonowa w kolorze piaskowo-beżowym, postarzana               36,31 m2                                                                                                                                            
Kostka betonowa w kolorze torfowym, postarzana                20,33 m2                                                                                                                                                                                                                                                  

 

CZĘŚĆ 2 –TECHNICZNO – WYKONAWCZA NASADZEŃ ZIELENI 

W zakres projektowanej rewitalizacji wchodzi: 
 usunięcie starych nasadzeń drzew owocowych – 5 szt. 
 usunięcie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych żywopłotów – 229 m2 
 usunięcie zniszczonych elementów małej architektury 
 wykonanie nasadzenia krzewów – 4269 szt. 
 wykonanie nasadzeń drzew – 5 szt.                                                                                                                                                 
 wykonanie trawników z siewu – 994,64 m2  
 wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej – 56,0 m2 
 wyściółka z kory mielonej wokół mis drzew (warstwa gr. 3-5cm) 
 wyściółka z kory mielonej wokół krzewów(warstwa gr. 3-5cm) 
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1. WYKAZ PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ 

Układ nasadzeń roślin krzewiastych i drzew wg rysunku zagospodarowania działki. 

Wykaz nasadzeń :   Nazwa                        /   liczba szt/m²   /  sztuk   /  wielkość sadzonki 

  1. Tawuła Van Houtte’a              -        4 C2 

  2. Trzmielina Fortune’a ‚Emerald Gaiety’         360        10 C2 

  3. Jałowiec płożący ‚Blue Chip’ 276       3 C2 

  4. Wiśnia piłkowana ‚Kanzan’                   5           20-24cm 

  5. Żywotnik zachodni ‚Hoseri’                 1144         4 C2 

  6. Trzmielina Fortune’a ‚Emerald Gold’     200 10 C2 

  7. Tawuła szara ,Grefshein’ 119 1 C2 

  8. Żywotnik zachodni ‚Globosa Aurea’               606           2 C2 

  9. Tawuła japońska ,Golden Princess’ 180   6 C2 

10. Tawuła japońska , Little Princess’ 860   4 C2 

11. Tawuła japońska  ,Goldflame’ 520   4 C2 

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Charakterystyka materiału         powierzchnia/ ilość szt.        /     ilość / powierzchnia     

Wyściółka z kory mielonej                                                                                                                                       

wokół mis drzew – warstwa 3,5cm     5szt. * (0,5m2/1szt.)                   2,5 m2 

Wyściółka z kory mielonej                       

wokół krzewów – warstwa 3,5cm  842,5 m2                                 15,0 m2                                                                                

Dopuszcza się wykonanie wyściółki z zrębek drzewnych. 

3. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ 

 Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez 

wykwalifikowaną firmę. Realizacja projektu powinna pozostawać pod nadzorem ogrodnika lub 

Inspektora ds. Zieleni.  

3.1. Wymagania dotyczące jakości materiału szkółkarskiego 
         Sadzonki właściwe do wykonania nasadzeń powinny zawierać etykietę z oznaczeniem 

nazwy łacińskiej, formy, wysokości pnia. Należy stosować materiał roślinny spełniający „Zalecenia 

jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego " Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 

2013”.  Materiał powinien charakteryzować się spójnością bryły i wyrównaną wielkością                

w obrębie odmiany.  

Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian bez konsultacji z projektantem. 

 Sadzonki powinny posiadać prawidłowy pokrój właściwy dla gatunku i odmiany.           

Krzewy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z bryłą 

lub w kontenerach. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie 

wykształcone w zależności od gatunku. 

Drzewa i krzewy:  

 system korzeniowy powinien być zwarty, widoczne powinny być liczne drobne korzenie 

 rośliny sadzone z bryłą korzeniową nie mogą być uszkodzone, pędy korony u krzewów       

i drzew bez śladów przycinania 

 boczne pędy korony powinny być rozmieszczone równomiernie, symetrycznie 
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 wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika 

 barwa liści pokrój powinien być charakterystyczny dla gatunku i odmiany 

 roczny przyrost powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 

Wady dyskwalifikujące materiał roślinny: 

 głębokie uszkodzenia mechaniczne 

 choroby odgrzybowe i patogeny 

 widoczne ślady żerowania szkodników 

 dwupędowe korony 

 uszkodzenia bryły korzeniowej lub jej przesuszenie 

 martwice i pęknięcia kory 

 w odmianach szczepionych, złe zrośnięcie z podkładką 

Byliny i rośliny zielne  (sadzonki powinny posiadać etykiety z nazwą łacińską) : 

 rośliny powinny być jednolite w całej partii 

 pokrój, barwa kwiatów i liści zgodny z charakterystyką odmiany 

 rośliny powinny być pełne turgoru, zdrowe 

 przerośnięta, zwarta bryła korzeniowa 

Wady dyskwalifikujące materiał roślinny: 

 szkodniki i ślady po żerowaniu 

 choroby grzybowe i patogeny 

 uszkodzone liście i pąki 

 zwiędnięcie 

 

3.2.  Wymagania dotyczące prac przygotowawczych  
   Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony    

w zależności od rodzaju roślin. Ewentualne uzupełnienie głębokich wykopów musi być wykonane 

gruntem rodzimym (materiałem pochodzącym z wykopów wolnym od zanieczyszczeń 

budowlanych). Należy zwrócić uwagę, aby poniżej 1- 1,2m nie sypać wierzchniej warstwy gruntu 

z zawartością materiału organicznego. W przypadku uzupełniania wykopów, grunt delikatnie 

zagęszczać warstwami.  

3.3.  Wymagania dotyczące ochrony istniejącego drzewostanu                                                                                   

Prowadzenia robót w zasięgu korony drzewa: 

a) Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej drzew : 

 nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

 nie były składowane materiały budowlane, 

b) Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych wymaga 

wykonania następujących zabiegów pielęgnacyjnych: 

 proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 

 wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem 

rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

 zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 
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 na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni; wskazane jest, aby 

przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię 

zastąpić bardziej zasobną. 

c) W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

 usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać zawsze trzyetapowo), 

  zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi, 

 wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany. 

d) W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne: 

 wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

 uformowanie krawędzi rany (ubytku). 

3.4. Wytyczne dotyczące sposobu wykonania nasadzeń drzew i krzewów     
Wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im 

prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek wg 3.1. 

Drzewa należy sadzić w dole o średnicy min. 1,2 m i głębokości dostosowanej do wielkości brył 

korzeniowych, z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną. 

Warunki wykonania: 

 posadzone drzewa należy opalikować  

 paliki powinny być okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane, 

 należy zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania taśmy elastycznej aby nie 

doszło do uszkodzenia kory, 

 nie należy przycinać przewodnika,  

 materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni, 

 po posadzeniu należy przeprowadzić ciecia prześwietlające i formujące pod nadzorem 

ogrodnika lub inspektora ds zieleni nadzorującego realizacje projektu, 

 przy sadzeniu należy uwzględnić pozostałe roboty tj. wykonanie dołów i przygotowanie 

gruntu, stabilizacje drzew, 

 elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem, zostawiając siatkę, jutę lub inne 

tkaniny zabezpieczające bryłę korzeniowa przed rozsypaniem, 

 drzewo należy sadzić na taka sama głębokość na jakiej rosło w szkółce, 

 wierzchnice i ziemie żyzna, stanowiąca wypełnienie dołu, delikatnie zagęszczać wodą 

podczas wypełniania, 

 rośliny po posadzeniu obficie podlać.  

 

3.5. Wytyczne dotyczące sposobu wykonania nasadzeń krzewów i bylin   
 Krzewy i byliny o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, z bryłą lub w kontenerach. 

Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone w zależności 

od gatunku.  

Przed rozpoczęciem sadzenia należy odpowiednio rozmieścić rośliny. Rośliny należy posadzić   

we wcześniej uprawionym gruncie, na takiej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki 

należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć.                                     

W miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki tak, aby nie 
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spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni. Po umieszczeniu bryły 

dołki wypełnić uprzednio wykopanym materiałem. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, by nie 

uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być 

odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. 

Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu. 

Sadzenie krzewów na skarpie należy przeprowadzić z należyta starannością. Krzewy sadzimy 
podcinając skarpę. 

3.6. Wytyczne dotyczące sposobu wykonania murawy   

         Projektowane trawniki należy wykonać siewem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Trawnik 

należy zakładać w sezonie wegetacyjnym najpóźniej do połowy września. Należy zastosować 

mieszankę traw na trawnik uniwersalny np. w składzie: życica trwała NAKI (Lolium perenne 

‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta 

(Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina 

łąkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%. Po wysianiu nasion w ilości zalecanej przez producenta, 

ale nie mniejszej niż 40g/mkw, nasiona przykryć cienką warstwą gleby grabiąc sprężystymi 

grabiami i zwałować. Po tych czynnościach trawnik należy podlać rozproszonym strumieniem 

wody uważając, aby nie wypłukać nasion.  

3.7.  Zalecenia dotyczące utrzymania terenów zieleni 
W trakcie użytkowania terenów  zieleni zaleca się (zalecenia dla inwestora): 

 w sezonie, wykonywać cięcia łąk kwietnych nie częściej niż 1 raz na 6 tygodni, zaleca się 

częstsze wykaszanie pasów muraw służących do komunikacji,  

 w warunkach zimowych utrzymywanie obiektu tj. odśnieżanie przeprowadzać bez użycia 

jakichkolwiek środków chemicznych; nie należy stosować soli do posypywania 

chodników; do utrzymywania nawierzchni w okresie zimowym należy stosować piasek 

i/lub żwir. 

 mas śniegu nie wolno odgarniać na rośliny ani przetrzymywać na roślinach; 

 odpady organiczne po przycinaniu roślin, formowaniu żywopłotów, odchwaszczaniu, 

grabieniu liści należy kompostować i/lub wyrzucać do specjalnych pojemników na odpady 

biologiczne, zielone; 

 podlewanie roślin, poza okresem kluczowym dla przyjmowania się roślin, ograniczyć      

do niezbędnego minimum; nawadnianie roślin przeprowadzać w porach 

wczesnoporannych i/lub późnowieczornych, aby zapobiegać nadmiernemu parowaniu 

wody bezpośrednio po 

podlaniu roślin;  

 zaleca się gromadzenie wody deszczowej do podlewania roślin; 

 pielęgnację roślin prowadzić ściśle według zaleceń projektu szaty roślinnej oraz zgodnie 

z zasadami sztuki ogrodniczej;  

 w przypadku stwierdzenia gniazd ptasich cięcia formujące przeprowadzać poza 

okresem lęgowym ptaków; 

 należy przestrzegać właściwych terminów formowania, cięć sanitarnych, zagęszczających 

itp dla poszczególnych gatunków roślin;  

 dla krzewów kwitnących przeprowadzać cięcia w terminie zgodnym z wymaganiami 

poszczególnych gatunków tak, aby rośliny kwitły obficie i ewentualnie powtarzały 

kwitnienie.                                                                                                                                   
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4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI 

Uwaga!  W obszarze Inwestycji  występują linie napowietrzne!  
Uwaga! W obszarze Inwestycji  mogą wystąpić sieci nie naniesione na mapę! Należy         

je zgłosić do właściwego gestora i zabezpieczyć.  
Zabezpieczenia istniejących sieci na terenie inwestycji należy dostosować do zaleceń 

gestorów danej sieci wg załączonych warunków i uzgodnień bazującego na nich 
 

5. UWAGI KOŃCOWE 
– Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzane zgodnie z projektem, przepisami 

wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz warunkami wykonania i odbioru. 

– Podczas wykonywania wszelkich robót, należy przestrzegać rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401. z późn. zm). 

– Zgodnie z Prawem Budowlanym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) przy 
wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu       
i stosowania w budownictwie – posiadające stosowne certyfikaty, badania i aprobaty. 


