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I. WSTĘP
1. Cel i zakres opracowania
Niniejszy projekt zagospodarowania zieleni został wykonany na zlecenie Jana Romaniuka
właściciela White Hotelu w Krynicy Morskiej. Projekt zakłada zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych przylegających do budynku od strony północnej.
2. Przedmiot inwestycji
Opracowywany teren znajduje się w Krynicy Morskiej ul. Janusza Korczaka 5, na działkach
nr 711/3, 714/5,
3. Podstawa prawna




niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Pana Jana Romaniuka.
mapa do celów projektowych
przepisy i normy z zakresu projektowania zieleni

4. Ochrona dóbr kultury
Analizowany teren zlokalizowany jest w Krynicy Morskiej na terenach przylegających do
wydm i plaż Morza Bałtyckiego. Teren leży w obszarze ochrony konserwatorskiej.
5. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
Zakres prac ujęty w projekcie (nasadzenia zieleni ) nie stworzy zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników. Prace związane z nasadzeniami zieleni należy prowadzić w
sposób najmniej uciążliwy dla przyrody danego terenu.

II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Istniejący stan zagospodarowania.
Teren opracowanie to w większości płaska działka z niewielkim wzniesieniem w kierunku
zachodnim. Obszar jest ogrodzony, porośnięty trawą z pojedynczymi drzewami ( 4 szt).
2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie miejsc nasadzeń drzew, krzewów, bylin
i traw ozdobnych oraz usytuowanie placu zabaw, podestów drewnianych ścieżek parkowych i
tarasu głównego wraz z dojściami. Przy projektowaniu zagospodarowania zostały wzięte pod
uwagę wytyczne Inwestora , możliwości terenowe oraz otaczający zastany krajobraz.
III. ZIELEŃ
1. Zieleń istniejąca
Zieleń istniejąca to cztery drzewa zdrowe 2 Sosny pospolite , 2 Dęby oraz jedna sosna 100%
sucha. Resztę terenu porasta trawnik,
2. Gospodarka drzewostanem
Do wycięcia zakwalifikowano drzewo w 100% suche Sosnę pospolitą.
3. Projekt zieleni
Na projekt zieleni, główny wpływ miała funkcja miejsca, warunki siedliskowe, krajobraz
zastany otaczający założenie.
Opracowanie zakłada wprowadzenie delikatnej, płynnej kompozycji układu rabat w postaci
nieregularnych łuków i plam łączącej się ze stałymi elementami zagospodarowania
podestami, placem zabaw i tarasem głównym.
Taras główny – wykonany z płyt granitowych nawiązujących do nawierzchni wykonanej w
części frontowej działki. Zaproponowano utworzenie na terenie płaskim półkolistych donic z
drewnianymi siedziskami piętrowo nasadzoną roślinnością. Całość połączono za pomocą
ścieżek z innymi elementami ogrodu.
Część wypoczynkowa z licznymi ścieżkami, schowanymi w roślinności podestami
drewnianymi – do wypoczynku.
Plac zabaw – duży wydzielony teren wysypany piaskiem z marynistycznym elementem
zabawowym – drewnianym statkiem. Zaproponowano również mniejszy placyk z
nawierzchni bezpiecznej dla dzieci mniejszych.
Projekt zakłada oświetlenie całości terenu za pomocą lamp solarnych. Ustawiona zostanie
również mała architektura – ławki, kosze, oraz tablice informacyjne opisujące miasto Krynice
oraz Żuławy.
Całość kompozycji ma na celu spełniać konkretne założone funkcje. Dobrane gatunki roślin o
różnym pokroju, barwie liści i kwiatów oraz wysokości będą stanowiły ciekawy widok przez
cały rok.

4. Materiały
Ziemia Urodzajna
Gleba do nasadzeń powinna posiadać certyfikaty oraz pochodzić z zatwierdzonego źródła.
Właściwości fizykochemiczne gleby dostosowane powinny być do zaistniałych warunków na
projektowanym terenie. Zaleca się nawiezienie ziemi urodzajnej (75%) z dodatkiem
odkwaszonego torfu (25%).
Nie używać gleby lub innego podłoża zanieczyszczonego chwastami oraz innymi
szkodliwymi dla życia roślinnego materiałami i substancjami.
Materiał roślinny
Wymagania dla materiału szkółkarskiego wg zaleceń Związku Szkółkarzy Polskich
Materiał powinien być regularnie szkółkowany w szkółce z której pochodzi. Zgodnie
z wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich zaleceniami jakościowymi dla materiału
szkółkarskiego rośliny muszą być czyste odmianowo, zdrowe, prawidłowo uformowane,
zahartowane oraz posiadać pokrój , średnicę i długość pędów charakterystyczne dla gatunku
i odmiany. Materiał powinien posiadać dobrze wykształcony, zwarty system korzeniowy,
którym charakteryzuje się roślina o określonym wieku.
Drzewa , krzewy.
Cechy ogólne
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien
być w szczególności:
1. opatrzony etykietą,
2. czysty odmianowo,
3. prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,
4. posiadać zdrewniałe pędy wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową,
5. zahartowany,
6. prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany
wysokości, szerokości i długości pędów, równomiernie rozkrzewiony zwarty,
7. zdrowy, wolny od szkodników i patogenów,
8. pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach,
9. bez uszkodzeń mechanicznych,
10. bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory,
Cechy systemu korzeniowego
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien
posiadać system korzeniowy:
11. skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony,
12. odpowiedni gabarytowo, dla krzewów z bryłą zabezpieczony tkaniną rozkładającą się
najpóźniej w półtora roku po posadzeniu,
Cechy części nadziemnej
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien
posiadać formę:
13. w pełni uformowaną i rozgałęzioną o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bądź
gatunku,
14. o barwie liści/igieł typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające
się, z plamkami i nienormalnymi odbarwieniami,

15. pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania,
16. dla krzewów żywopłotowych specjalnie prowadzoną, równomiernie zagęszczoną od
gruntu,
Wykaz parametrów opisujących krzew
Każdy zamawiany krzew powinien być opisany wg następujących jednoznacznie go
określających parametrów:
17. nazwa łacińska i polska,
18. wysokość krzewu bez bryły np. 30-35 cm,35-40 cm, itd.,
19. szerokość krzewu np. 60-100 cm, 100-150 cm, itd.,
20. minimalna ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania np. x2,x3, itd.,
21. forma sprzedaży (roślina z bryłą czy roślina w pojemniku, należy podać wielkość
pojemnika w litrach np. C3, C5 itd.),
22. wysokość pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materiału
wykańczającego powierzchnię pod krzewami do najniższego pędu, np. 100-125 cm, 125150 cm (dla krzewów form piennych),
23. soliter (roślina prowadzona w szkółce jako materiał swobodnie rosnący, o pokroju
właściwym dla gatunku i odmiany – krzew symetryczny i równomiernie zagęszczony min.
trzy razy szkółkowany), czy krzew żywopłotowy - stosujemy w przypadku wskazania
szczególnej formy zastosowania,
24. oznaczenie pokroju – forma pienna (Pa),
Pozostałe uwagi
25. należy sadzić materiał roślinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym można stosować
krzewy z bryłą korzeniową (dotyczy krzewów liściastych nie zimozielonych),
26. krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć
zbliżoną wielkość i pokrój,
27. dla nasadzeń pojedynczych i grupowych należy stosować krzewy soliterowe minimum
trzykrotnie szkółkowane,
28. do nasadzeń okrywowych stosować krzewy minimum dwa razy szkółkowane
posiadające minimum trzy dobrze rozkrzewione pędy główne z typowymi dla odmiany
rozgałęzieniami.
Byliny
- Brak uszkodzeń mechanicznych, złamań, uszkodzeń liści, łodyg i korzeni.
- Brak oznak chorobowych, żerowania szkodników.
- Brak zwiędniętych liści.
- Bryły korzeniowe nie powinny być przesuszone.
- Pokrój rośliny i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany.
- Rośliny powinny mieć odpowiednie proporcje części naziemnych.
- Zachowana czystość odmianowa.
- Brak uszkodzeń mechanicznych.
- Brak oznak chorobowych, żerowania szkodników.
- Brak odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia.
- Bryły korzeniowe nie powinny być przesuszone.
- Nie powinny mieć wad będących skutkiem niewłaściwej agrotechniki i nawożenia.
- Rośliny powinny mieć odpowiednie proporcje części naziemnych.
- Zachowana czystość odmianowa.

Trawa
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Opakowanie
nie może wykazywać jakichkolwiek ingerencji. Nasiona traw powinny być dobrane do terenu.
Trawa z rolki powinna być dobrze ukorzeniona z odpowiednich nasion wyhodowana, od
sprawdzonego producenta.
Ściółka
Certyfikowana przekompostowana kora posiadająca atest. Rabaty ściółkować korą sosnową,
- grubości usypania min. 5 cm.
Obrzeża
Obrzeża rabat i nawierzchni mineralnej. Zaleca się zastosowanie obrzeży typu ekobord
minimalna wysokość 45mm/ długość 1000mm /szerokość 80mm, kolor ciemny grafit.
Należy szpilkować obrzeza min. – 3 szpilki na mb.
Obrzeża granitowe – obrzeża 100x50x3 cm lub z kostki granitowej 10x10 łączonej fugą
Agrowłóknina
Rabaty roślin bylinowych i krzewów wyściełać agrowłókniną przeciw rozwojowi chwastów
przepuszczającą wodę i powietrze, odporną na działanie promieni UV w kolorze brązowym
gramatura 50gr/m2.
Agrotkanina
Miejsca wysypane piaskiem należy wyściełać agrotkaniną bardzo mocno wiążącą gramatura
90g/m2 kolor biały.
Donice
Donice z kostki granitowej 15x15cm w układzie półkolistym wymiarowo wpisujące się w
półokrąg tarasu - 2x 7,7x1,2x0,5m, 1x12,1x1,6x0,5 .Donice nie posiadają dna umożliwiając
swobodny obieg wody. Należy wykonać tuż przy ziemi drenaż z kamieni przykrytych
agrowłókniną, boki donicy należy wyłożyć styropianem i okryć agrowłókniną w celu jej
ocieplenia.
Na rancie donicy przymocować należy siedzisko drewniane gr min 4cm oraz 30cm ,
szerokości . Drewno bielone takie same jak na podestach drewnianych.
Podesty drewniane
Podesty w kształcie kół, z drewna bielonego usytuowane na podwyższeniu ok. 12cm.
Nawierzchnie utwardzone
Płyty granitowe 60x30x5cm.
Nawierzchnia mineralna
Nawierzchnia typu HanseGrand w kolorze piaskowym.
Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia na place zabaw. Nawierzchnia jednolita posiadająca certyfikaty i atesty,
dostosowana do wybranych zabawek.
Nawierzchnia piaskowa
Piasek certyfikowany na agrotkaninie.

Plac zabaw
Dobór urządzeń wg uznania inwestora . Statek drewniany Santa Maria.

Mała architektura ( ławki i kosze)
Wg wzoru istniejącego na terenie inwestycji.

Transport materiału
Transport materiału roślinnego powinien:
- Nie doprowadzić do wysuszenia , przemarznięcia lub przegrzania bryły korzeniowej.
- Nie powodować uszkodzeń mechanicznych przewożonego materiału.
- Zapewnić odpowiednią wilgotność roślinom poprzez ich podlewanie.
Materiał roślinny nie może być przechowywany długi czas na placu budowy. Należy
go dowieźć dopiero po przygotowaniu miejsc sadzenia.
5. Wykonanie robót
Zabezpieczenie gruntu na czas budowy.
- Podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu należy zwrócić szczególną uwagę,
aby nie zanieczyścić gleby żadnymi materiałami pobudowlanymi.

- Należy zminimalizować prace dążące do zagęszczenia gruntu w sposób mechaniczny tak,
aby nie zachwiać swobodnego przesiąku wód opadowych.
Przygotowanie podłoża
-Prace przygotowawcze polegają na należytym przygotowaniu i uprawieniu gleby poprzez
dostarczenie materiału organicznego i nadaniu podłożu odpowiedniej struktury.
- Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy
gleby, przekopać na głębokość co najmniej 30 cm następnie nawieźć ziemię urodzajną
i przemieszać z gruntem rodzimym. (
- Nasadzenia pojedyncze, sadzenie z pełną wymianą ziemi. Projektowane rabaty – nasadzenia
wpisują się w istniejący teren i rzeźbę terenu.
- Podłoże wyrównać na 5 cm poniżej obrzeża . Należy wyprofilować teren tak aby posiadał
odpowiednie spadki oraz umożliwiał swobodne odprowadzenie wód opadowych.
- Teren pod trawnik dokładnie oczyścić z chwastów, przekopać na głębokość 20 cm uważając
na korzenie drzew. Następnie przykryć teren 7 cm warstwą ziemi urodzajnej. Grunt powinien
być tak wyprofilowany aby znajdował się 1 cm poniżej obrzeża. Teren powinien być równy,
zgodny z naturalnymi spadkami. Niedopuszczalne jest aby na terenie trawnika gromadziła się
woda.
Odwodnienie terenu.
Odwodnienie terenów wg opracowania architektonicznego.
Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
6. Materiał roślinny
Przygotowanie materiału roślinnego
Materiał roślinny powinien być dostarczony na teren budowy nie wcześniej niż w dniu jego
posadzenia. Powinien mieć dostateczną wilgotność i być zabezpieczony przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Sadzenie roślin wg rysunków wykonawczych.
Termin sadzenia
Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne
biologicznego roślin. Zalecenia:
- umiarkowana temperatura,
- dostateczna wilgotność,
- pogoda z umiarkowanym wiatrem.

z

uwzględnieniem

terminów

rozwoju

Preferowany termin prac ogrodniczych wiosna, jesień.
Technika sadzenia: zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
Sadzić rośliny z pojemników z bryłą korzeniową zgodne z wielkością podaną w tabeli
zbiorczej. Dopuszcza się stosowanie roślin żywopłotowych z gołym korzeniem po okresie
wegetacyjnym roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
Sadzenie roślin:
- Nie dopuszczać do przesuszenia brył korzeniowych.
- Sadzić tylko tyle drzew ile może zostać zasadzonych i podlanych jednego dnia na danym
obszarze.
- Ochraniać obszary sadzenia.

- Ustawić materiał roślinny z najpełniejszym wzrostem zgodnie z najczęstszym kierunkiem
wiatrów i/lub podstawowym kierunku widokowym.
- Ustawić drzewo lub krzew w środku dołka. Roślina musi być sadzona na taką głębokość jak
znajdowała się w pojemniku i być zagłębiona 5 cm poniżej poziomu gruntu, a po posadzeniu
wyściółkować średnio mieloną korą sosnową. Na terenie w większości występuje gleba lekka
więc tylko w miejscach gdzie gleba jest cięższa należy wykonać drenaż ze żwiru.
- W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryłą korzeniową
należy posadowić ją na kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dołu.
Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.
-Wokół drzew należy wykonać misę, która należy wyściółkować korą sosnowa lub
kamieniem ozdobnym , przy czym przy pniu warstwa ściółki powinna wynosić zero.
- Doły do nasadzeń krzewów zaprawiać do połowy głębokości, natomiast ziemię pod rabaty
bylinowe wymienić na głębokość 30 cm. Należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku,
ziemia w dole i w otoczeniu roślin miały zbliżoną strukturę.
- Doły do nasadzeń drzew trzeba podwójnie udeptywać w połowie zasypania bryły i na
koniec zasypywania. Powierzchnię ziemi wokół pnia uformować w delikatną misę o
średnicy równiej średnicy dołu a następnie obficie podlać.
Dołki do sadzenia powinny mieć wzruszone boki powodujące ułatwienie systemowi
korzeniowemu przeniknąć do gruntu zastanego.
- Korony drzew przyciąć po posadzeniu. Jest to zabieg niezbędny po wykopaniu drzew
ze szkółki, kiedy to utraciły dużo włoskowatych korzeni.
- Drzewa palikować: 3 paliki, 3 poprzeczki górne , taśma / 1 drzewo. Paliki toczone o
średnicy 6-8cm , impregnowane ciśnieniowo. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być
rożną wysokości pnia sadzonego drzewa. Poprzeczki połączone ze sobą na górnej wysokości
palika . Drzewa wiązać za pomocą przeznaczonej do tego taśmy.
Nasadzenia powinny być wykonywane zgodnie z miejscem i ilością podaną w projekcie.
Rozmieszczenie ich powinno być równomierne na całym przewidzianym do nasadzeń terenie
zgodnie z rysunkami wykonawczymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności,
rozbieżności z projektem skontaktować się z projektantem.
Wysiew trawników
-Trawnik z siewu należy zakładać w okresie wiosennym lub wczesnojesiennym
(około połowy kwietnia do połowy czerwca i od końca sierpnia do ok. 20 października).
- Nie siać w dni upalne i mroźne (zamarznięta gleba).
- Mieszanka powinna być dobrej jakości.
- Na przygotowany teren 7 cm spulchnionej ziemi urodzajnej, wysiać mieszankę ręcznie
i zawałować.
- Po wysianiu trawnik obficie podlać.
- Na styku rabata/trawnik zastosować plastikowe obrzeże typu ekobord wys. 4,5 cm w kolorze
grafitowym wystającą max. 0,5cm powyżej poziomu terenu.
Ściółkowanie
Ściółkować warstwą 5 cm kory sosnowej Należy uważać na roślinność aby nie została
zasypana ściółką. Ściółka nie może posiadać właściwości zmieniających chemizm gruntu oraz
powinna stanowić osłonę, która pozwala na przenikanie wody i wymianę gazową.
7. Pielęgnacja powykonawcza zieleni.
Prace pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodową przez wyspecjalizowane
firmy ogrodnicze.

Drzewa i krzewy (posadzone i istniejące)
Podlewanie roślin
Intensywność podlewania roślin w znacznym stopniu uzależniona jest od fazy wzrostu rośliny
oraz od warunków pogodowych. Szczególne zapotrzebowanie na wodę występuje na wiosnę
gdyż wtedy roślina najintensywniej rośnie. Należy stale monitorować warunki pogodowe
oraz kondycję roślin i na tej podstawie podjąć decyzję o podlewaniu i zastosować
odpowiednią dawkę podlewania. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia gleby,
więdnięcia roślin. Należy dobrze ustawiać system automatycznego podlewania.
Cięcia pielęgnacyjne i formujące
Cięcia należy przeprowadzać w celu formowania kształtu rośliny, formowania żywopłotów,
usuwania obumarłych gałęzi, usuwania przekwitłych kwiatostanów, usuwania odrostów
korzeniowych i odrostów na pniach drzew alejowych zgodnie z terminami cięcia
dla poszczególnych roślin.
Cięcia dokonywać zgodnie ze sztuką ogrodową oraz z dostosowaniem do warunków
pogodowych. W pierwszym roku po posadzeniu należy przeprowadzić cięcia roślin w celu ich
zagęszczenia. Termin cięcia powinien zostać wyznaczony poza okresem wegetacji. Podczas
prac zachować szczególne środki bezpieczeństwa wykonawcy, użytkowników oraz mienia.
Nawożenie
Stosować nawozy zgodnie z wymaganiami roślin. Zaleca się nawożenie roślin nawozami
wolnodziałającymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniające składniki
pokarmowe przez okres 6 miesięcy. Nie należy nawozić roślin nowo posadzonych, gdyż
może to powodować niedostateczne ukorzenianie się przed okresem zimowym. Nawozy
stosować zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowaniem środków bezpieczeństwa
użytkowników i ochrony środowiska.
Odchwaszczanie i ściółkowanie
W okresie 3 lat od posadzenia należy zwrócić szczególną uwagę by rabaty roślinne stale
odchwaszczać. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przerastania roślin chwastami. Zaleca
się odchwaszczanie ręczne. Należy dbać o zachowanie jednorodnej warstwy kory na całej
powierzchni rabat. Dosypywanie kory należy przeprowadzać szczególnie w okresie
wiosennym, natomiast w dalszej części sezonu stale monitorować jej poziom i ewentualne
braki uzupełniać. Odchwaszczanie min. 2 razy w miesiącu.
Prace pozostałe
Po okresie zimowego spoczynku należy wykonać wiosenny przegląd roślin. Wymieniać
wszystkie rośliny uschnięte, chore, słabo wykształcone, nieestetyczne, przemarznięte,
skradzione itp. Podobne przeglądy wykonywać podczas każdych prac pielęgnacyjnych.
Należy prowadzić stały monitoring stanu zdrowotnego roślin, w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych zastosować leczenie zgodnie ze sztuką ogrodową. W przypadku
drzew należy kontrolować paliki i ich wiązanie. Należy prowadzić stały monitoring stanu
ilościowego roślin, w przypadku stwierdzenia braków należy dosadzić wszystkie rośliny
zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejącymi.
Istniejące drzewa
W razie potrzeby wykonywać cięcia sanitarne, usuwać gałęzie suche, przełamane, zagrażające
bezpieczeństwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zagęszczenie, stan zdrowotny, należy
monitorować kondycję drzew. W przypadku zauważenia niepokojących objawów
chorobowych, uszkodzenia podczas wichur itp. należy niezwłocznie wykonać zabiegi
pielęgnacyjne stosowne do zaistniałych zagrożeń zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej.

Podczas prac pielęgnacyjnych należy regularnie usuwać podrost (wycięcie przy szyi
korzeniowej), który przekracza wysokość 50 cm.
Byliny
Podlewanie roślin
Sposób podlewania bylin analogicznie jak w przypadku drzew i krzewów.
Nawożenie
Stosować nawozy zgodnie z wymaganiami roślin i zgodnie z etapem wzrostu. Sposób
nawożenia bylin wykonywać analogicznie jak w przypadku drzew i krzewów. Nawozić dwa
razy w roku w okresie wiosennym zabezpieczając składniki pokarmowe dla intensywnego
wzrostu oraz w środku lata przygotowując roślinę do zimowego spoczynku.
Odchwaszczanie i ściółkowanie
Sposób odchwaszczania i ściółkowania bylin wykonywać analogicznie jak w przypadku
drzew i krzewów. Odchwaszczanie min. 2 razy w miesiącu.
Prace pozostałe
Po okresie zimowego spoczynku należy wykonać wiosenny przegląd roślin. Wymienić należy
wszystkie rośliny uschnięte, chore, słabo wykształcone, nieestetyczne, przemarznięte,
skradzione itp. Podobne przeglądy wykonywać podczas każdych prac pielęgnacyjnych.
Należy prowadzić stały monitoring stanu ilościowego roślin, w przypadku stwierdzenia
braków należy dosadzić wszystkie rośliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejącymi.
Trawnik
Podlewanie trawnika
Trawnik należy podlewać we wczesnych godzinach rannych (do godz. 9.00) lub późno
popołudniowych (po godz. 17.00). Należy odpowiednio ustawiać system nawadniania.
Nawożenie trawnika
Zaleca się stosowanie nawozu 3 razy w sezonie wegetacyjnym, używać nawozów
wieloskładnikowych dedykowanych trawnikom zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas
wykonywania prac trawa nie może być mokra. Pierwsze nawożenie marzec – kwiecień
(w zależności od warunków pogodowych) ostatnie nawożenie wykonać najpóźniej do połowy
sierpnia.
Wertykulacja
Zabieg polegający na nacinaniu systemu korzeniowego roślin, usuwaniu obumarłych
szczątków roślin co powoduje pobudzenie trawy do intensywnego wzrostu oraz zagęszczanie
traw. Wertykulację wykonać co najmniej raz w roku na początku sezonu wegetacyjnego.
Po wykonaniu zabiegu wertykulacji wysiać nasiona traw zgodnie z typem trawnika.
W zależności od potrzeb trawnik należy wygrabiać. Niedopuszczalne jest pozostawienie
na trawniku skoszonej trawy, obumarłych roślin, zalegania opadłych liści, wyłamanych gałęzi
itp.
Koszenie trawnika
Pierwsze koszenie należy wykonać gdy trawa osiągnie 10 cm wysokości skracając do 6 cm.
Pozostałe koszenia wykonywać przy wysokości trawnika 15 cm skracając do maksymalnie
8 cm. Trawnik kosić w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 5 razy w roku.

Prace pozostałe w obrębie trawnika
W zależności od potrzeb, kondycji trawnika można zastosować zabiegi poprawiające jego
wygląd i warunki bytowania: zabieg aeracji, piaskowania lub wapnowania zgodnie
z zasadami sztuki ogrodowej.
8. Zabezpieczenie istniejących drzew w czasie prowadzenia prac związanych z realizacją
projektu.
W świetle Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) oraz Ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów
zastanego środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego
drzewostanu spoczywa na wykonawcy robót. Wykonawca jest zobowiązany
do zabezpieczenia istniejącego drzewostanu przed uszkodzeniem w sposób gwarantujący jego
skuteczna ochronę. Zaleca się wyznaczenie osoby pełniącej rolę inspektora nadzoru do spraw
zieleni, którego obowiązkiem będzie dbanie o właściwe zabezpieczenie istniejącego
drzewostanu.

Opis materiału roślinnego
Lp
1.

2.

3.

Nazwa polska

Łacina

ilość

opis

Dereń biały
‘Elegantissima’

Cornus alba
'Elegantissima'

112 Krzew, bardzo dekoracyjny, z biało

Pinus mugo var.
Mughus

Sosna górska
‘Mughus’

300 Niski krzew o płasko kulistym

Wydmuchrzyca
piaskowa

Leymus arenarius

90

obrzeżonym listkiem, w naturalnych
warunkach dorasta do 2-3 m,
formowany ładnie się krzewi, kwitnie
na przełomie maja i czerwca, pędy
starsze przebarwiają się na czerwono
(dekoracyjne zimą), należy przycinać
wiosną najlepiej tylko młode pędy
(niewybarwione),
konkretniejsze
cięcia co 2-3 lata, dość odporna
odmiana.
Zalecane nawożenie
nawozem yara mila hydrocomplex.

pokroju. Po kilku latach osiąga 0,5 m
wysokości i 1 m szerokości. Korona
gęsta, pędy giętkie, pokładające się,
nisko rozpostarte nad ziemią, mają
zdolność zakorzeniania się. Igły
krótkie,
kujące,
ciemnozielone,
czasami lekko skręcone, zebrane po
dwie. Szyszki niewielkie, dojrzałe
brązowe,
dojrzewające
wiosną
trzeciego roku. Roślina odporna na
suszę
i
zanieczyszczenia
przemysłowe,
całkowicie
mrozoodporna i niewybredna w
stosunku do gleby
Zalecane jest wyłamywanie pędów i
sezonowe
nawożenie
hydrocomplex’em.
Trawa
o
charakterystycznie
niebieskim wybarwieniu i ostrych
brzegach. Rozrasta się silnie przy
pomocy podziemnych rozłogów
dlatego idealnie nadaje się do
umacniania nadmorskich wydm.
Roślina bardzo ekspansywna, bez
specjalnych wymagań

zdjęcie

4.

Robinia
pseudoacacia
'Umbraculifera'

Robinia akacjowa
‘Umbraculifera’

5

Niewielkie, wolno rosnące drzewo o
regularnej,
kulistej
koronie,
szczepionej na pniu (wysokość
zależna od szczepienia). Nie kwitnie,
preferuje stanowisko słoneczne.
Gatunek mało wymagający i dobrze
znoszący
suszę.
Wskazane
umiarkowane
nawożenie
hydrocomplex’em.

5.

Róża okrywowa
‘The Fairy’

Rosa 'The Fairy'

25

Roślina okrywowa, odmiana zdrowa i
mrozoodporna, kwitnie obficie na
różowo od maja do października,
pokrój krzaczasty, dorasta do 50 cm
wys. Wskazane nawożenie do końca
lipca
nawozami
dla
roślin
kwitnących,
zalecane
również
wiosenne cięcia pielęgnacyjne oraz
wycinanie przekwitłych kwiatów w
celu zawiązywania nowych pąków
przez roślinę

6.

Turzyca Buchanana Carex buchananii

72

Turzyca o bardzo wąskich, łukowato
wygiętych liściach, wybarwionych
przez cały rok, dorasta do 40 cm
wysokości tworząc bardzo gęste
kępy. W miejscach bardzo wietrznych
i odkrytych zaleca się zabezpieczenie
na zimę

7.

Kostrzewa sina w
odm.

Festuca glauca

120 Zimozielona trawa tworząca zwarte

Miskant chiński
‘Kleine Fontane’

Miscanthus
sinensis 'Kleine
Fontäne'

8.

poduszki niebieskozielonych liści. Nie
rozrasta się w darnie. Jest rośliną
krótkowieczna. Rozsiewa się, jeśli
kwiatostany nie zostaną w porę
ścięte.

106 Silnie rosnąca trawa, wiosną wymaga
silnego cięcia, które najlepiej
rozpocząć na przełomie marca i
kwietnia zanim wypuści nowe pędy,
przyciąć krótko, jak jest to tylko
możliwe, podłoże powinno być
wilgotne wiosną, gdy trawy ruszają
do wzrostu, nawozić sporadycznie.
Zimą związać liście, żeby chronić
przed mrozem w tzw. „chochoły”
szczególnie
młode
osobniki
wymagają zabezpieczenia.

Trzcinnik
ostrokwiatowy
‘Karl Foester’

Calamagrostis
×acutiflora 'Karl
Foerster'

123 Kępiasta, mało ekspansywna trawa

10.

Bukszpan
wieczniezielony
(forma kula)

Buxus
sempervirens

12

Zimozielony, długowieczny krzew,
nieformowany powoli dorastający do
3
metrów.
Liście
błyszczące,
eliptyczne,
ciemnozielone
o
charakterystycznym zapachu. Bardzo
drobne, żółtawobiałe kwiaty zebrane
w krótkie, gęste grona, wyrastają w
kątach liści. Łatwy w uprawie. Dobrze
rośnie na większości rodzajów gleb.
Może rosnąć zarówno w słońcu, jak i
w cieniu. Jest dość wytrzymały na
przemarzanie i suszę. Doskonale
znosi cięcie, można go formować
wedle potrzeb tnąc przez cały rok.
Przed mrozami należy go obficie
podlewać, aby miał zapas wody na
zimę. Nawozimy hydrocomplex’em i
saletrą wapniową.

11.

Bez Meyera
‘Palibin’

Syringa meyeri
'Palibin'

83

Gęsty i zwarty krzew o regularnym,
kopulastym pokroju, do 1-1,2 m wys.
i
szer.
Liście
ciemnozielone,
pofalowane. Kwiaty jasno lila, w
stożkowatych
kwiatostanach,
pachnące, od maja do czerwca
kwitnie bardzo obficie. Po kwitnieniu
przyciąć przekwitłe kwiaty. Zalecane
nawożenie
wiosenne
przed
rozpoczęciem wegetacji.

12.

Lawenda
wąskolistna

Lavandula
angustifolia

22

Wiecznie zielone krzewy o wonnym
zapachu . Kwitnie lipiec-sierpień. po
przekwitnieniu należy ściąć same
kwiatostany, wiosną oczyszczamy i
przycinamy niżej dla uzyskania
zwartego pokroju. Silnie tniemy tylko
młode
rośliny.
Lubi
gleby
przepuszczalne, łatwo nagrzewające
się. Nawozimy hydrocomplex’em.

9.

ozdobna, tworząca zwartą kępę o
wys. 70-100 cm, w czasie kwitnienia
osiągająca wys. do 130 cm. Ma
wyprostowany,
zgrabny
pokrój,
sztywne wzniesione źdźbła, na
wiosnę należy przyciąć kwiatostany,
pozostałą część oczyścić ręcznie,
wskazane związywanie na zimę w
„chochoły”.

13.

Sosna czarna

Pinus nigra

5

Drzewo, początkowo rośnie szybko,
szerokostożkowato, później tworzy
szerokie, ciemne, parasolowate
korony. Kora starych drzew ciemna,
spękana. Igły skupione po 2 szt. w
pęczku, ciemnozielone, sztywne.
Szyszki jasnobrązowe, otwierają się
w trzecim roku. Małe wymagania
glebowe. Zupełnie wytrzymała na
mróz. Najlepiej rośnie na glebach
wapiennych,
zarówno
suchych
piaszczystych jak i gliniastych.
Najbardziej odporna wśród sosen na
zanieczyszczenia.
Zalecane
umiarkowane
nawożenie
hydrocomplex’em
+
nawozy
zakwaszające.

14.

Brzoza pożyteczna
‘Doorenbos’

Betula utilis
'Doorenbos'

10

Drzewo o wąskim – kolumnowym
pokroju, dorastające do max 10 m
wysokości.
Gałęzie
skierowane
pionowo
do
góry,
sztywne,
nieregularnie pogięte. Dekoracyjna
kora, na młodych osobnikach
ciemna, później biała i gładka,
łuszcząca się okrężnie, na starych
popękana. Liście drobne, trójkątne i
jasnozielone, jesienią wybarwiają się
na żółto. Brzoza dla prawidłowego
wzrostu
potrzebuje
stanowisk
słonecznych, nie ma specjalnych
wymagań glebowych, odporna na
mrozy,
wskazane
umiarkowane
nawożenie hydrocomplex’em

15.

Rozchodnik okazały Sedum spectabile
‘Brillant’
'Brillant'

30

Okazała kępiasta bylina o mięsistych,
jasnozielonych łodygach i liściach
oraz różowych kwiatach. Dorasta do
40 cm wysokości i podobnej
szerokości. Pędy grube, gęsto okryte
dużymi,
zielono-niebieskawymi
liśćmi, dobrze znoszą suszę. Zarówno
łodygi jak i liście pokrywa gruba
warstwa
wosku,
nadająca
niebieskawy odcień. Na szczytach
pędów od lipca do sierpnia tworzą
się kwiatostany, rozwijają się od
sierpnia do września. W czasie
kwitnienia wabią liczne owady.
Roślina bez specjalnych wymagań,
nie znosi zalewania, tolerancyjna,
łatwa w uprawie, odporna na mróz.
Wczesną wiosną należy przyciąć
krótko przy ziemi wtedy szybko
odrodzi się na nowo.

16.

Rozplenica
japońska

Pennisetum
alopecuroides

14

Ozdobna trawa tworząca gęste kępy,
wysokości nawet do 100 cm. Liście
wąskie, owłosione, długie 30-60 cm.
Kwiatostany
wąsko-lancetowate,
długości
5-20
cm,
żółtawe,
brązowawe lub ciemnopurpurowe z
rozstrzelonymi ośćmi długości do 3
cm, pojawiają się od sierpnia do
października. Wymaga ciepłych,
miejsc, osłoniętych przed silnymi
wiatrami.
Konieczne
jest
zabezpieczenie przed mrozem na
czas zimy. Obumarłe liście ścina się
dopiero wiosną.

17.

Hortensja
drzewiasta
‘Anabelle’

Hydrangea
arborescens
'Annabelle'

40

Efektownie
kwitnący
na
jednorocznych pędach krzew o
luźnym pokroju. Osiąga 1-1,5 m wys.
Liście
jasnozielone.
Kwiaty
kremowobiałe, zebrane w bardzo
duże, półkuliste kwiatostany. Kwitnie
od czerwca do sierpnia. Preferuje
stanowiska osłonięte. Młode, silnie
rosnące
rośliny
muszą
być
wzmacniane
palikami
dla
podtrzymania dużych kwiatostanów.
Nawożenie hydrocomplex’em +
nawzy zakwaszające, magiczna siła
do rododendronów.

18.

Cis pośredni ‘Hillii’

Taxus xmedia 'Hillii'

103 Krzew o wyprostowanym pokroju,
średnio silnym wzroście Pędy
sztywne,
wzniesione,
igły
intensywnie zielone. Klon męski, nie
zawiązuje owoców. Wymaga dosyć
żyznych i wilgotnych gleb. Polecany
na cięte żywopłoty. Umiarkowane
nawożenie hydrocomplex’em.

19.

Bodziszek
mieszańcowy
‘Rozanne’

Geranium
hybridum
‘Rozanne’

46

Szybko rozrastająca się bylina,
tworząca kępy. Duże, soczyście
zielone liście jesienią wybarwiają się
na czerwono. Kwiaty fioletowoliliowe, licznie pojawiają się od
czerwca do przymrozków. Usuwanie
przekwitłych kwiatostanów oraz
starych liści latem pobudza roślinę
do wzrostu i rozwoju. Susza i upał
niekorzystnie mogą wpływać na
wielkość
kwiatów.
Roślina
tolerancyjna, najlepiej rośnie w
glebach lekko wilgotnych i na
stanowiskach półcienistych. Zalecane
umiarkowane
nawożenie
hydrocomplex’em.

20.

Turzyca morrowa
‘Ice Dance’

Carex morrowii 'Ice
Dance'

75

Zimozielona, dekoracyjna również
zimą, turzyca o wąskich, lekko
wygiętych
liściach,
tworzących
szerokie, gęste kępy do 40 cm
wysokości. Efektowna także w czasie
kwitnienia, dzięki okazałym, żółtym
pręcikom. Kwitnie w kwietniu.
Wymaga
gleby
próchnicznej,
przepuszczalnej,
stale,
lecz
umiarkowanie wilgotnej. Roślina
odporna na szkodniki i choroby.
Wymaga osłoniętego stanowiska.
Nadaje się do zazieleniania miejsc
pod drzewami, choć jest nieco
wrażliwa na mróz i wysuszające
wiatry. Wiosną dobrze jest przyciąć
całkowicie
lub
częściowo
przemarznięte
liście.
Zalecane
nawożenie hydrocomplex’em.

* Cebule kwitnące wiosną należy posadzić jesienią, najlepiej w miejscu nasłonecznionym lub w lekkim półcieniu, (nie
w miejscach gdzie po wiosennych roztopach zatrzymuje się woda). Podłoże powinno być luźne i żyzne na głębokości
25-30 cm. Rośliny cebulowe najlepiej rosną w podłożu o pH 6,8-7,2.
Cebule należy sadzić zawsze wierzchołkiem do góry na głębokość trzykrotną ich wysokości, najlepiej w plastikowych
koszykach chroniących przed gryzoniami.

Źródło: Katalog roślin Związku Szkółkarzy Polskich, internet

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO ORAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA
ilość
sztuk

rozstawa

wielkość

Dereń biały ‘Elegantissima’

112

4/m2

C2, 30-40cm

2. Pinus mugo var. Mughus

Sosna górska ‘Mughus’

300

3/m2

C3,40-50cm

3. Leymus arenarius

Wydmuchyca piaskowa

90

5/m2

C2, 40-50cm

4. Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

5

x

sol, 3xtr, Pa 200220 obw. 14-16cm

5.

lp

nazwa łacińska

nazwa polska

1. Cornus alba 'Elegantissima'

Róża okrywowa ‘The Fairy’

25

4/m2

C2, 20-30cm

6. Carex buchananii

Rosa 'The Fairy'

Turzyca Buchanana

72

6/m2

C2, 30-40cm

7. Festuca glauca

Kostrzewa sina w odm.

120

8/m2

C2, 20-30cm

8. Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'

Miskant chiński ‘Kleine Fontane’

106

6/m2

C2, 30-40cm

9. Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster' Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foester’

123

6/m2

C2, 40-50cm

10. Buxus sempervirens

Bukszpan wieczniezielony (forma kula)

12

x

6 szt. śr. 40cm,
6szt. śr.30cm

11. Syringa meyeri 'Palibin'

Bez Meyera ‘Palibin’

83

3/m2

C3, 30-40cm

12. Lavandula angustifolia

Lawenda wąskolistna

22

6/m2

C2, 20-30cm

13. Pinus nigra

Sosna czarna

5

x

N, wys. 300cm

14. Betula utilis 'Doorenbos'

Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’

10

x

N, wielopniowa
wys. 300cm

15. Sedum spectabile 'Brillant'

Rozchodnik okazały ‘Brillant’

30

6/m2

C2, 20-30cm

16. Pennisetum alopecuroides

Rozplenica japońska

14

6/m2

C2, 20-30cm

17. Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Hortensja drzewiasta ‘Anabelle’

40

3/m2

C3,40-50cm

18. Taxus xmedia 'Hillii'

Cis pośredni ‘Hillii’

103

3/m2

wys. 100cm

19. Geranium hybridum ‘Rozanne’

Bodziszek mieszańcowy ‘Rozanne’

46

9/m2

C2, 20-30cm

20. Carex morrowii 'Ice Dance'

Turzyca morrowa ‘Ice Dance’

75

6/m2

C2, 20-30cm

elementy zagospodarowania
Przygotowanie terenu

kpl. ok 1280mkw.

Ziemia urodzajna z rozplantowaniem, niwelacje
Trawa

Ok 305 mkw.

Wymiana gleby pod trawniki - 7-10cm

kpl.

Wypełnienie donic ziemią + drenaż na poziomie gruntu/ 3 szt./ ocieplenie boków styropianem
Rabaty roślinne: agrowłóknina mocowana szpilkami,ściółka kora sosnowa
Obrzeże rabat typu ekobord

12m3
Ok 310 mkw.
ok 285 mb.

Obrzeże z kostki

ok 235 mb.

Sadzenie roślin z pełną wymianą ziemi

kpl. 1393 szt.

Nawierzchnia bezpieczna

18,5 mkw

Nawierzchnia typu Hansegrand na ścieżki

80 mkw.

Wykonanie donic z kostki granitowej 15x15 ( 2x 7,7x1,2x0,5m) + (1x12,1x1,6x0,5m)

kpl.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych z płyt granitowych 30x60 ( ścieżki , plac główny, schody terenowe )

ok. 320m2

Nawierzchnia piaskowa/ piasek certfikowany na geotkaninie.

ok. 135m2

Wykonanie tarasów drewnianych ( podesty ) średnice 3,8m, 2,8m, 3,4m, 4,6m, 2,8m

kpl.

Wykonanie siedzisk drewnianych na donicach z elementami mocującymi - 2x7,7x0,3x0,04cm , 1x
12,1x0,3x0,04m

kpl.

Wykonanie drenażu w gruncie przy skarpie (odwodnienie niżej położonego tarasu głównego)

ok. 35mb

Punkty świetlne – lampy solarne ( słupki) + reflektorki , montaż
Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania
mała architektura
Zabawka na plac zabaw: Statek Santa Maria drewniany z montażem

kpl.

Ławki z oparciem z montażem

3kpl.

Kosze na śmieci + popielniczki z montażem

2 kpl.

Tablice informacyjne ( historia Krynicy i Żuław) z montażem

7kpl.

Firma „Karol Sternik”
ul. Lipowa 16, 11-015 Olsztynek ,
tel. 721 577 503, biuro@zielone2s.pl

TEMAT

ZLECENIODAWCA

Projekt zagospodarowania terenu przy
White Hotelu w Krynicy Morskiej
JAN ROMANIUK - właściciel
KRYNICA MORSKA

TYTUŁ RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu zieleni
koncepcja główna

PROJEKTANT:

mgr inż. Paulina Sternik architekt krajobrazu
inż. Małgorzata Bielecka architekt krajobrazu

DATA:
12.2017

SKALA:

RYSUNEK:
xxx

1

-1,74
1,5%

93 5
4

150

6275

1 895
-3,79

1 9425
1,5%

500

5485

5%

0
23

5%

R 336

13
10

R 600

1,5%

-3,79
-3,79

97 5

23

0

-3,57

23
0

-1,08
1,5
%

15

230

99

58

230
30

362

920

80
13

p7
)
(m
509 5

847
600

607

%

+0,04

1,5

%

1,5
%

1,5

913 5

53

%

12

(
1 3 mp 6
80
)

podesty drewniane
nawierzchnia mineralna typu HanseGrand

4%

63 5
3

1,5

+0,04

R 380

%
1,5

407

1,5

%

1,5

nawierzchnia utwardzona płyty granitowe

R 600 ~(+0,35)

%

%

%
1,5

5

34

nawierzchnia bezpieczna

45

)
) 91
p5 3

10

(m

5)

1,5

-0,10

571 R 600
500
-0,10

(m
p7

03

920

22

p1
(m

%
1,5

nawierzchnia piasek certyfikowany

500
00

55
50
0

4%

500

-0,02

170

1,5%

56
500

14

57
0

-0,40

(m
p2

600

2
15
270
230

5

granica opracowania

8
46 )
0

42

50

18

230

ZK

~(-0,90)

10

874

-0,94

16

0
50

7

41

95
16 36
5
532

5

3
34

-0,40

328

)
(m
p4

424 5

2
16

28

11 5

889

-2,07

0

1,5%

34

-0,02

230

85

1,5
%

-3,79

0
30

230

16

彡

230

230
0

92

5
37,
53

500

(m

3%

5

p

p4

754 5

176

(m

彡

230 15)
230
230

38
3

-0,40

)

-3,79

20

230

5%

29

06
,5

120

13
65

230

0

230

1,5%

trawnik z rolki ogródki

+0,222
00

)

5

342

(AP

5
22

rabaty roślinne

%

0

20

710 5

1,5

710

306
5

500

300

49

15

79

10

obrzeże z kostki granitowej 10x10cm
tablice informacyjne
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obrzeże typu ekobord

5

donice półokragłe
z siedziskami drewnianymi

Firma „Karol Sternik”
ul. Lipowa 16, 11-015 Olsztynek ,
tel. 721 577 503, biuro@zielone2s.pl

punkty świetlne - relektorki do podświetlenia roślin
punkty świetlne - słupki oświetleniowe 80cm wysokie

nr rośliny/ ilość sztuk

TEMAT

ZLECENIODAWCA

Projekt zagospodarowania terenu przy
White Hotelu w Krynicy Morskiej
JAN ROMANIUK - właściciel
KRYNICA MORSKA

TYTUŁ RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu zieleni
rys. mapa do celów projektowych

PROJEKTANT:

mgr inż. Paulina Sternik architekt krajobrazu
inż. Małgorzata Bielecka architekt krajobrazu

DATA:
12.2017

SKALA:

RYSUNEK:
xxx

1.1

Deki drewniane na wys poziomu
gruntu - obrzeże kostka granitowa

Deki drewniane na wys poziomu
gruntu - obrzeże kostka granitowa

LEGENDA

granica opracowania
rabaty roślinne
ścieżki z
nawierzchni typu
HanseGrand
obrzeże ekobord

A

nawierzchnia piasek certyfikowany

ogrodzenier
wydzielające ogród od
strony części
restauracyjnej

rabaty roślinne

nawierzchnia bezpieczna

E

B

nawierzchnia utwardzona płyty granitowe

A

E

podesty drewniane
nawierzchnia mineralna typu HanseGrand

E

rabaty roślinne

trawnik z rolki ogródki
rabaty roślinne

rabaty roślinne

B

B

rabaty roślinne

rabaty roślinne

Furtka na taras z
częci restauracyjnej

D
Donice
murowane z
kostki granitowej
z siedziskiem
drewnianym.

rabaty roślinne

donice półokragłe
z siedziskami drewnianymi

rabaty roślinne

E

E

rabaty roślinne

A

obrzeże typu ekobord

obrzeże z kostki granitowej 10x10cm

F

Donice
murowane z
kostki granitowej
z siedziskiem
drewnianym.

Rabata w tarasie
na wysokości
posadzki

D
A

C

H

Nawierzchnia
piaskowa piasek
certyfikowany

C

C

Obrzeża rabat i ścieżek - ekobord 285mb
Nawierzchnia naturalna typuHanseGrand 80m2

C.
D.

Mała architektura - kpl.
Ławki wg wzoru, ławki półokragłe na murku z kostki granitowej kpl.

E.
F.

Tarasy drewniane - drewno bielone ok. 50m2
Nawierzchnia utwardzona, schody : płyty granitowe + obrzeża granitowe
312,5m2 + 235mb

G.
H.

D

Skarpa główna
dzieląca teren na
dwa tarasy

A.
B.

Donice
murowane z
kostki granitowej
z siedziskiem
drewnianym.

Nawierzchnia bezpieczna 18,5m2
Nawierzchnia plac zabaw piasek certyfikowany 135m2

Wyjście główne

A
rabaty roślinne

rabaty roślinne
rabaty roślinne

Nawierzchnia
bezpieczna poliuretanowa
cięta do kształyu
koła

G

A
F

Uwaga!
·
Wszystkie wymiary, wielkości i ilości zweryfikować w
trakcie realizacji. W razie rozbierzności należy
skontaktować się z projektantem.
·
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru
robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup
określonych ilości materiałów.
·
Roboty nieujęte w dokumentacji a wynikające z
technologii wykonania prac powinny być uwzględnione w
kosztorysie ofertowym. Brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektowego.
·
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i projektami
branżowymi a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z
autorami.
·
Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką

Firma „Karol Sternik”
ul. Lipowa 16, 11-015 Olsztynek ,
tel. 721 577 503, biuro@zielone2s.pl

TEMAT

ZLECENIODAWCA

Projekt zagospodarowania terenu przy
White Hotelu w Krynicy Morskiej
JAN ROMANIUK - właściciel
KRYNICA MORSKA

TYTUŁ RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu zieleni
materiały

PROJEKTANT:

mgr inż. Paulina Sternik architekt krajobrazu
inż. Małgorzata Bielecka architekt krajobrazu

DATA:
12.2017

SKALA:

RYSUNEK:
xxx
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granica opracowania
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17/2

nawierzchnia piasek certyfikowany

18/12
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17/3

18/8

nawierzchnia utwardzona płyty granitowe
podesty drewniane
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11/3

4/1

obrzeże typu ekobord

tablice informacyjne

11/3

punkty świetlne - relektorki do podświetlenia roślin

9/3

punkty świetlne - słupki oświetleniowe 80cm wysokie

4/1
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20/6

12/?

11/3

nr rośliny/ ilość sztuk
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9/6

9/15

10/2
11/3
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4/1

12/5

3/90

17/3

9/3

obrzeże z kostki granitowej 10x10cm

9/6

12/6

18/3

donice półokragłe
z siedziskami drewnianymi

11/3

9/3

14/1

19/19

9/3
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14/1

13/2

10/2

10/2

11/3

20/3

rabaty roślinne

17/1

12/5

11/3

20/7

trawnik z rolki ogródki

18/6

20/6

8/13

20/3
20/5

18/8
8/14

15/30

17/3
20/5

17/3

11/3

8/11
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17/3

nawierzchnia mineralna typu HanseGrand
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13/1

19/15
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18/5
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4/1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dereń biały 'Elegantissima'
Sosna górska 'Mughus'
Wydmuchrzyca piaskowa
Robinia akacjowa 'Umbraculifera'
Róża okrywowa 'The Fairy'
Turzyca Buchanana
Kostrzewa sina w odm.
Miskant chiński 'Kleine Fontane'
Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foester'
Bukszpan wieczniezielony (forma kula)
Bez Meyera 'Palibin'
Lawenda wąskolistna
Sosna czarna
Brzoza omszona 'Doorenbos'
Rozchodnik okazały w odm.
Rozplenica japońska
Hortensja drzewiasta 'Anabelle'
Cis pośredni 'Hilli'
Bodziszek czerwony
Turzyca morrowa 'Ice Dance'

10/2

6/72

11/3

9/3

9/3

SCHEMAT NASADZEŃ ROŚLIN WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH:

nasadzenia "na piątkę"

7/120

8/43
2/105

Uwaga!
·
Wszystkie wymiary, wielkości i ilości zweryfikować w
trakcie realizacji. W razie rozbierzności należy
skontaktować się z projektantem.
·
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru
robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup
określonych ilości materiałów.
·
Roboty nieujęte w dokumentacji a wynikające z
technologii wykonania prac powinny być uwzględnione w
kosztorysie ofertowym. Brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektowego.
·
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i projektami
branżowymi a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z
autorami.
·
Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką

Firma „Karol Sternik”
ul. Lipowa 16, 11-015 Olsztynek ,
tel. 721 577 503, biuro@zielone2s.pl
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TEMAT

ZLECENIODAWCA

Projekt zagospodarowania terenu przy
White Hotelu w Krynicy Morskiej
JAN ROMANIUK - właściciel
KRYNICA MORSKA

TYTUŁ RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu zieleni
materiał roślinny

PROJEKTANT:

mgr inż. Paulina Sternik architekt krajobrazu
inż. Małgorzata Bielecka architekt krajobrazu

DATA:
12.2017

SKALA:

RYSUNEK:
1:125

3

LEGENDA

granica opracowania
nawierzchnia piasek certyfikowany
nawierzchnia bezpieczna

nawierzchnia utwardzona płyty granitowe
podesty drewniane

nawierzchnia mineralna typu HanseGrand

trawnik z rolki ogródki

rabaty roślinne

donice półokragłe
z siedziskami drewnianymi

obrzeże typu ekobord

obrzeże z kostki granitowej 10x10cm

paliki drewniane + naciągi

drzewo

siedzisko drewniane gr 4 cm
szerokość min 30cm montowane
na rancie donicy

donica z kostki granitowej

płyta grnaitowa + podbudowa

Uwaga!
·
Wszystkie wymiary, wielkości i ilości zweryfikować w
trakcie realizacji. W razie rozbierzności należy
skontaktować się z projektantem.
·
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru
robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup
określonych ilości materiałów.
·
Roboty nieujęte w dokumentacji a wynikające z
technologii wykonania prac powinny być uwzględnione w
kosztorysie ofertowym. Brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektowego.
·
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i projektami
branżowymi a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z
autorami.
·
Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką

Firma „Karol Sternik”
ul. Lipowa 16, 11-015 Olsztynek ,
tel. 721 577 503, biuro@zielone2s.pl

TEMAT

ZLECENIODAWCA

Rzędne podane orientacyjne niależy wszytskiew wymiary sprawdzić na placu budowy

Projekt zagospodarowania terenu przy
White Hotelu w Krynicy Morskiej
JAN ROMANIUK - właściciel
KRYNICA MORSKA

TYTUŁ RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu zieleni
wymiarowanie

PROJEKTANT:

mgr inż. Paulina Sternik architekt krajobrazu
inż. Małgorzata Bielecka architekt krajobrazu

DATA:
12.2017

SKALA:

RYSUNEK:
1:125

4

LEGENDA

granica opracowania
nawierzchnia piasek certyfikowany
nawierzchnia bezpieczna

nawierzchnia utwardzona płyty granitowe
podesty drewniane
nawierzchnia mineralna typu HanseGrand

trawnik z rolki ogródki

rabaty roślinne

donice półokragłe
z siedziskami drewnianymi

obrzeże typu ekobord

obrzeże z kostki granitowej 10x10cm

tablice informacyjne
punkty świetlne - relektorki do podświetlenia roślin

punkty świetlne - słupki oświetleniowe 80cm wysokie

Uwaga!
·
Wszystkie wymiary, wielkości i ilości zweryfikować w
trakcie realizacji. W razie rozbierzności należy
skontaktować się z projektantem.
·
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru
robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup
określonych ilości materiałów.
·
Roboty nieujęte w dokumentacji a wynikające z
technologii wykonania prac powinny być uwzględnione w
kosztorysie ofertowym. Brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektowego.
·
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i projektami
branżowymi a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z
autorami.
·
Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką

Firma „Karol Sternik”
ul. Lipowa 16, 11-015 Olsztynek ,
tel. 721 577 503, biuro@zielone2s.pl

TEMAT

ZLECENIODAWCA

Projekt zagospodarowania terenu przy
White Hotelu w Krynicy Morskiej
JAN ROMANIUK - właściciel
KRYNICA MORSKA

TYTUŁ RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu zieleni
oświetlenie/ tablice informacyjne

PROJEKTANT:

mgr inż. Paulina Sternik architekt krajobrazu
inż. Małgorzata Bielecka architekt krajobrazu

DATA:
12.2017
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