
ZARZl\DZENIE Nr 1B"-ti NIII/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 2J\t wue.C;~ 2021 r. 

w sprawie standardow ksztaltowania, utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 w zwi~zku z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 13 72) oraz w zwi~ku z art. 92 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadzam "Standardy ksztaltowania zieleni w Lodzi", stanowi~ce zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia, obejmuj~ce standardy ochrony, projektowania, zakladania i utrzymania 
zieleni oraz wymagania formalne wobec wykonawcow oraz osob bior~cych udzial w procesach 
inwestycyjnych zwi~anych z zieleni~ na terenie Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. Zobowi~zujy kierownikow komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi 
i kierownikow miej skich jednostek organizacyjnych do stosowania "Standardow ksztaltowania 
zieleni w Lodzi", 0 ktorych mowa w § 1 na wszystkich etapach przygotowania i realizacji 
inwestycji, a takze w zakresie swiadczenia uslug i innych dzialail zwi~zanych z ksztaltowaniem 
i utrzymaniem zieleni. 

2. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzydu 
Miasta Lodzi moze wyrazi6 zgody na czysciowe lub calkowite odst~pienie od stosowania 
standardow, 0 ktorych mowa w § 1. 

§ 3. Zobowi~zujy kierownikow komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi 
i kierownikow miejskichjednostek organizacyjnych do poslugiwania siy przy realizacji zadan, 
o ktorych mowa w § 2 ust. 1, "Procedurami ochrony zieleni dla jednostek realizuj~cych 
inwestycje miejskie," ktore stanowi~ zal~cznik Nr 2 do zarz~dzenia. 

§ 4. 1. Wprowadzam "Dobor drzew, krzewow i pn~czy do nasadzen w trudnych 
warunkach miejskich Lodzi" stanowi~cy katalog gatunkow roslin do nasadzen na terenie 
Miasta Lodzi, ktory stanowi zal~cznik N r 3 do zarz~dzenia. 

2. Wybor konkretnej palety gatunkow z katalogu, 0 ktorym mowa w ust. 1 wymaga 
uzyskania zgody Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi. 

3. Odstypstwa od katalogu, 0 ktorym mowa w ust. 1 wymagaj~ uzyskania zgody, 0 ktorej 
mowa w ust. 2. 

§ 5. 1. Zobowi~zujy kierownikow kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi 
i kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych do stosowania w zawieranych umowach 
cywilnoprawnych i opisach przedmiot6w zam6wien lub innych dokumentach zwi~anych 
z postypowaniami w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego na realizacjy zadan, 
o kt6rych mowa w § 2 ust. 1, odpowiednich sformulowail zapewniaj~cych przestrzeganie 
niniejszego zarz~dzenia. 

2. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 1 wymagaj,! przed ich przyjyciem uzyskania zgody 
Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 6. Zobowi'tZujy kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi 
i kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych do informowania podmiot6w trzecich 
wykonuj,!cych zadania, 0 kt6rych mowa w § 2 0 wszelkich kwestiach wynikaj,!cych 
z realizacji postanowien niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 7. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz kierownikom miejskichjednostek organizacyjnych. 

§ 8. 1. Nadz6r nad wykonaniem zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi. 

2. W przypadku dokument6w, dla kt6rych niniejsze zarz,!dzenie przewiduje koniecznosc 
uzyskania zgody Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi, postypuje 
siy zgodnie nastypuj,!c,! procedur,!: 
1) w razie zaistnienia sytuacji, dla kt6rej niniejsze zarz,!dzenie wymaga uzyskania zgody 

Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi, wlasciwy w sprawie 
kierownik kom6rki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi lub miejskiej jednostki 
organizacyjnej wystypuje niezwlocznie na pismie do Dyrektora Departamentu Ekologii 
i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi z wnioskiem 0 wyrazenie zgody; 

2) wniosek, 0 kt6rym mowa w pkt 1 winien zawierac oznaczenie wlasciwej kom6rki 
organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej, przedstawienie 
stanu faktycznego zaistnialego w sprawie oraz sformulowan,! tresc wniosku wraz 
z uzasadnieniem; 

3) Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi w ci,!gu 14 dni roboczych 
od dnia doryczenia wniosku, udziela lub odmawia udzielenia zgody; 

4) Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi w terminie, 0 kt6rym mowa 
w pkt 3 moze uwarunkowac wydanie zgody, potrzeb,! modyfikacji tresci dokument6w 
w okreslonym przez siebie kierunku pod rygorem odmowy udzielenia zgody; 

5) brak zgloszenia uwag, udzielenia b,!dz odmowy udzielenia zgody w terminie, 0 kt6rym 
mowa w pkt 3 jest r6wnoznaczny z udzieleniem zgody na wniosek zgodnie z jego tresci,!; 

6) w przypadku zaistnienia kwestii spomej, wlasciwym do dokonania rozstrzygniycia pozostaje 
Prezydent Miasta Lodzi. 

§ 9. Zarz,!dzenie rna zastosowanie do inwestycji, uslug i innych dzialafl zwi'tZanych 
z ksztaltowaniem i utrzymaniem zieleni rozpoczytych po dniujego wejscia w zycie. 

§ 10. Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

ZDANOWSKA 
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1. Wst~p 

Niniejsze opracowanie zrealizowano na zlecenie Zarz'ldu Zieleni Miejskiej Miasta Lodzi w celu 

poprawy standaryzacji jakosci prac projektowych i wykonawczych na terenach zieleni. Proponowane 

standardy i zalecenia dotycz'l w szczegolnosci terenow wyt'lczonych spod zabudowy w Studium' : 

- terenow zieleni urz'ldzonej i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej , 

- terenow rekreacyjno-wypoczynkowych, 

- zieleni w pasach drogowych 

oraz terenow zieleni potozonych w Strefie Wielkomiejskiej i Ogolnomiejskiej , wyznaczonych 

w Studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Standardy ksztahowania zieleni w Lodzi kierowane s'l do wszystkich osob odpowiedzialnych 

za ksztahowanie i utrzymanie terenow zieleni: urzydnikow, zarZ'ldcow terenow, projektantow, 
wykonawcow prac oraz specjalistow prowadz'lcych nadzory. Przedstawione informacje mog'l bye 

pomocne rowniez zarz'ldcom innych terenow pubJicznych. 

Struktura opracowania obejmuje standaryzacjy w nastypuj'lcych zakresach: 

ochrona zieleni w trakcie procesu inwestycyjnego; 

projektowanie zieleni miejskiej ; 

zaktadanie zieleni; 

utrzymanie zieleni miejskiej ; 

wymagania wobec wykonawcow oraz osob bior'lcych udzial w procesie inwestycyjnym, 

zwi'lzanym z zieleni'l. 

Rye. 1. Przebudowa ulic 6 Sierpnia i Traugutta (irodlo: http://lodz.wyborcza.pl). 

I Patrz: Studium - Schemat 7k - jednostki funkcjonalno-przestrzenne - tereny wylltczone spod zabudowy. 
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W odniesieniu do roznych etapow programowania polityki przestrzennej, w tym do etapu planowania 

przestrzennego, przydatnosc mmeJszego opracowania bttdzie wynikala przede wszystkim 
ze swiadomosci znaczenia prawidlowo wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej dla prawidlowej 
oceny walorow istniejllcej zieleni wysokiej (jako zasobu srodowiska majllcego ogromne znaczenie 
dlajakosci zycia ludzi), czy zasad ochrony zieleni w trakcie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta bttdzie 

stanowila istotnll pomoc na etapie ana liz urbanistycznych i bttdzie miec przelozenie na zapisy 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, pozwalajllc na skuteczniejszll ochrontt 
wartosciowej zieleni wysokiej (glownie drzew), czy ksztaltowanie terenow i przewidywanie dla nich 

funkcji z wittksZll swiadomoscill znaczenia uslug ekosystemow w srodowisku miejskim, w sytuacji 

postttpujllcych zmian klimatu. 
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1.1. Proces inwestycyjny i poj~cia podstawowe 

Struktura Standardow nawi~zuje do przebiegu procesu inwestycyjnego i decyzji podejmowanych 
najego poszczegolnych szczeblach: 

l. etap przygotowana zamowienia publicznego (planowania inwestycji) w tym wytyczne do ochrony 

zieleni; 

2. etap projektowy; 

3. etap realizacji prac wykonawczych; 

4. etap powykonawczy (okres gwarancyjny i utrzymanie terenu). 

Z uwagi na okreslony poziom ogolnosci, zapisy niniejszych Standardow mog~ podlegac dalszym 
uszczegolowieniom, np. w formie specyfikacji, instrukcji szczegolowych, przydatnych na etapie 
przygotowania i nadzoru realizacji prac zwi~zanych z ochron~, projektowaniem, wykonaniem 
i utrzymaniem zieleni. 

W ramach niniejszego opracowania przyjyto nastypuj~ce skroty: 

Standardy - Standardy ksztahowania zieleni w Lodzi, 

Inwestycje - wszelkie przedsiywziycia polegaj~ce na budowie nowych obiektow i dzialania wobec 
istniej~cych (tj. przebudowy, rozbudowy, remonty i rozbiorki) realizowane w odniesieniu do obiektow 
budowlanych lub terenow zieleni, 

MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

OPZ - opis przedmiotu zamowienia, 

PB - projekt budowlany, 

PFU - program funkcjonalno-uzytkowy, 

PW - projekt wykonawczy, 

PZT - projekt zagospodarowania terenu, 

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, 

STWiOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, 

Studium - Studium uwarunkowaii. i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
przyjyte uchwal~ nr LXIX/l753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione 
uchwal~ nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. 

Centrum Lodzi, Strefa Wielkomiejska - obszar scislego centrum Lodzi, obudowany 

piycdziesiycioma piycioma w pelni uksztahowanymi kwartalami zabudowy z przelomu XIX 
i XX wieku oraz otoczeniem Stare go Rynku, 

Obszar Wsp6lczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej - nalezy przez to rozumiec obszar, 
ktory otacza Strefy Wielkomiejsk~ i stanowi jej zaplecze. Granice tego obszaru w wiykszosci 
siygaj~ linii kolei obwodowej Lodzi. Szczegolowe gran ice obszaru OWRSW zostaly okreslone 
w Strategii przestrzennego rozwoju Lodzi 2020+, przyjytej uchwal~ nr LV/1l46/13 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2013 r., 

SIP - System informacji przestrzennej Lodzi, 

Zamawiajllcy - jednostka miejska zlecaj~ca prace, 

Zarzlldca terenu - jednostka odpowiedzialna za utrzymanie terenu. 
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1.2. Jak czytac Standardy? 

A. Przyj~ty sposob zapisu 

Standardy ksztahowania zieleni w Lodzi obejmuj,! normatywy i zalecenia, formulowane w trzech 

stopniach kategorycznosci: 

"niezb((dne jest. .. " / "konieczne jest. .. " - w odniesieniu do ustalen, kt6re musz'! bye wdrozone lub 
"niedopuszczalne jest. .. " - w odniesieniu do dzialan, kt6rych nie wolno realizowae; 

"zasadne jest..." / "zaleca si(( ... " / "dobr,! praktyk'! jest..." - w odniesieniu do dzialan 

postulowanych, kt6re powinny bye wdrozone; 

"nalezy rozwazye ... " - w odniesieniu do propozycji uzupelniaj,!cych, kt6re mog,! bye wdrozone. 

B. Definicj e 

W tresci Standard6w uzywane jest podkreslenie tekstu dla oznaczenia wprowadzanych definicji 

oraz stosowanych poj((e, zdefiniowanych w innej cz((sci opracowania. 

C. Odnosniki w tekscie 

Standardy w formie pliku POF posiadaj,! interaktywne odnosniki do rozdzia16w i ir6del 

publikowanych on-line oraz w spisach: tresci, rycin i tabel. Pogl,!dowy wykaz nag16wk6w dost((pny 
jest w przegl,!darce POF jako "zakladki".2 

1.3. Prawne umocowania standard6w i mozliwosci ich zastosowania 

Ponizej przedstawiono podstawy prawne opracowania dokumentacji projektowych oraz realizacji 

teren6w zieleni. 

A. Akty prawne dotycz<lce elementow przyrodniczych 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 1098 z p6in. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6in. 
zm.). 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 1326 

z p6in. zm.). 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 624 z p6in. zm.). 

Rozporz'!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paidziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roslin (Oz. U. z 2014 r. poz. 1409). 

Rozporz,!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

2 Funkcjonalnosc ta jest dostypna we wszystkich przegl<!darkach plikow .pdf, np. w programach: PDF-XChange Viever skrot: ctrl+B 
lub Adobe Acrobat Reader DC skrot: ctrl+shift+F5. 
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zwierz'!t (Oz. U. z 2016 r. poz. 2183 z p6in. zm.). 

Rozporz'!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paidziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzyb6w (Oz. U. z 2014 r. poz. 1408). 

Rozporz'!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteri6w uznawania twor6w 

przyrody zywej i nieozywionej za pomniki przyrody (Oz. U. z 2017 r. poz. 2300). 

Rozporz'!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierz'!t 
gatunk6w obcych, kt6re w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego mog,! zagrozic 

gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Oz. U. z 2011 r. Nr 210 poz. 1260). 

Rozporz'!dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sr6dl,!dowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunk6w, jakie naleZy 

spelnic przy wprowadzaniu do w6d lub do ziemi sciek6w, a takZe przy odprowadzaniu w6d 

opadowych lub roztopowych do w6d lub do urz'!dzen wodnych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

B. Akty prawne dotycz'lce elementow kulturowych i infrastruktury 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1333). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Oz. U. z 2021 r. 

poz. 741 z p6Zn. zm). 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 

710 z p6Zn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6in. zm.). 

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych (Oz. U. z 2021 r. 

poz. 777 z p6Zn. zm.). 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 0 przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesylowych (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 428 z p6Zn. zm.). 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie kolejowym (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1043 z p6in. zm.). 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. 0 cmentarzach i chowaniu zmarlych (Oz. U. z 2020 r. poz. 1947, 

z p6Zn. zm.). 

Rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczeg61owego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Oz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6in. zm.). 

Rozporz,!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, 

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6Zn. zm.). 

Rozporz,!dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Oz. U. 

z 2016 r. poz. 124 z p6Zn. zm.). 

Rozporz,!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczeg610wych warunk6w 

technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz urz'!dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 
i warunk6w ich umieszczania na drogach (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6in. zm.). 

Rozporz'!dzenie Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod~ oraz dr6g pozarowych (Oz. U. Nr 124, poz. 1030). 

Rozporz'!dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunk6w technicznych, 

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Oz. U. z 2013 r. poz. 640). 

Rozporz'!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie 
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odleglosci i warunk6w dopuszczaj'!cych usytuowanie drzew i krzew6w, element6w ochrony 
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w s,!siedztwie Iinii kolejowej, a takZe sposobu urz,!dzania 
i utrzymywania zaslon odsnieznych oraz pas6w przeciwpozarowych (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1247 z 

p6Zn. zm.). 

Rozporz'!dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadae skrzyzowania Iinii kolejowych oraz bocznic kolejowych 
z drogami i ich usytuowanie (Oz. U. z 2015 r. poz. 1744 z p6Zn. zm.). 

Rozporz,!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunk6w technicznych, 
jakim powinny odpowiadae budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Oz. U. Nr 86 poz. 579). 

Rozporz'!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie musz'! 
spelniae cmentarze, groby i inne miejsca poch6wku zwlok i szcz'!tk6w (Oz. U. Nr 48 poz. 284). 

Rozporz'!dzenie Ministra Kultury i Oziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytk6w albo na Listy Skarb6w Oziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan 
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, a takze badan 

archeologicznych i poszukiwan zabytk6w (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 81 z p6zn. zm.). 

C. Inne akty prawne 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6Zn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niekt6rych innych ustaw (Oz. U. poz. 782). 

Rozporz'!dzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standard6w technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania 
i przekazywania wynik6w tych pomiar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 1429 z p6zn. zm.). 

D. Akty prawa lokalnego i zalecenia 

W opracowaniu wykorzystano r6wniez akty prawa lokalnego i dokumenty opracowane na zlecenie 
Miasta Lodzi odnosz'!ce siy do ksztahowania przestrzeni publicznych oraz inne opracowania 
merytoryczne: 

Uchwala Nr XXXVIII966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 Iistopada 2016 r. w sprawie ustalenia 
zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urz'!dzen 
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryt6w, standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w material6w 
budowlanych zjakich mog,! bye wykonane, dla miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego, poz. 5588 ze 
zm.). 

Zarzadzenie Nr 7120NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia "L6dzkiego Standardu dostypnosci". 

Zarzadzenie Nr 2403NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 pazdziernika 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia "Wytycznych okreslaj,!cych zalecane typy element6w stanowi,!cych ochrony zielenc6w 
oraz ci,!g6w pieszych i rowerowych". 

Zmieniamy Ulice, Tom III. Instrukcja prowadzenia procesu partycypacji. GdailsklL6dz, pazdziernik 

2018. 

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu szk6lkarskiego, 2018. Red. Jan Gr,!bczewski 
i in. Wydawnictwo Zwi,!zku Szk6lkarzy Polskich, Warszawa. 
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2. Standardy ochrony zieleni 

Skuteczna ochrona zieleni sprowadza siy do kompleksowych dzialan, ktorych celem jest ograniczenie 
stresu biologicznego roslin na obszarze inwestycji lub w jej s'lsiedztwie. Niezbydnajest ochrona catego 
drzewa (systemu korzeniowego, pnia, korony) oraz jego warunkow siedliskowych. W ustalaniu zasad 
i wdrazaniu ochrony drzew nalezy pamiytac, ze sktadaj'l siy one zarowno z cZysci nadziemnej - pnia 
(lub pni) i korony oraz cZysci podziemnej - systemu korzeniowego. Korona wraz z liscmi 

(i wbudowanym w nie aparatem asymilacyjnym) produkuje substancje budulcowe oraz energetyczne 

(cukry), niezbydne dla Zycia drzewa. W zwi'lzku z tym, korona musi miec dostyp do odpowiedniej 
ilosci swiatia oraz budowy zapewniaj'lc'l bezpieczenstwo zarowno dla samego drzewa, jak i otoczenia 
(ludzi i mienia). Pien, konary i gatyzie petni'l funkcje mechaniczne oraz transportuj'l wody 

wraz z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi od korzeni do lisci i innych organow oraz 
asymilatow (glownie cukrow) od lisci do wszystkich pozostalych organow i tkanek drzewa. System 
korzeniowy stanowi podpory (umocowanie) drzewa w gruncie, a takZe pobiera wody i sole mineralne z 
gleby. W ramach systemu korzeniowego funkcjy mechaniczn'l pelni'l gtownie korzenie szkieletowe, a 
funkcjy odzywcz'l najmtodsze i najdrobniejsze korzenie, zlokalizowane gtownie w zasiygu rzutu 

korony drzewa oraz na jego obrzezu i poza nim (czysto bardzo daleko). Dla utrzymania dobrej 
kondycji zdrowotnej rosliny, najwazniejsze S'l korzenie wtosnikowe, ktore rozwijaj'l siy pod 

powierzchni'l terenu (zazwyczaj do gtybokosci 60 - 80 cm), gdzie najlepiej dostypny jest tlen i woda. Z 

tych powodow system korzeniowy drzewa musi miec zapewnion'l odpowiedni'l struktury mechaniczn'l 
gruntu, wtasciwe uwilgotnienie, dostypnosc powietrza i zasobnosc w sktadniki pokarmowe. 

Rye. 2. Budowa drzewa (Oprac. A. Kwasniewska). 

Ochrona drzew obejmuje dziatania realizowane na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, 
w szczegolnosci w ramach procedur postypowania administracyjnego i w czasie prac wykonawczych. 
Najbardziej skuteczne s'l dzialania ochronne wdrazanie na wczesnych etapach procesu inwestycyjnego. 
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2.1. Zadania administracyjne zwi'lzane z koordynacj'l inwestycji 

Standardy ochrony zieleni dotycz,! sposobow ochrony wszystkich form zieleni, a w szczegolnosci 
drzew i krzewow oraz ich warunkow siedliskowych na wszystkich etapach inwestycji realizowanych 
na terenach zieleni oraz oddzialywuj,!cych na nie.3 W tym celu, ponizej wyszczeg61niono zadania 

zwi~zane z ochron~ zieleni, kt6re powinny bye realizowane przez osoby nadzoruj~ce 

i koordynuj~ce inwestycje ze strony wszystkich jednostek gminy lub zarz'!dcow terenow. 

A. Etap przygotowana zamowienia publicznego 

a) Planowanie inwestycji: 

wst~pne rozpoznanie uwarunkowan terenowych i uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony 
zieleni oraz gatunkow i siedlisk przyrodniczych (ewentualnie opracowanie inwentaryzacji 

przyrodniczych), w tym wst~pne rozeznanie czy na terenie inwestycji wyst~puj,! drzewa, 
w szczegolnosci drzewa cenne; 

rozpoznanie uwarunkowan formalnych, w szczegolnosci wynikaj,!cych z: wlasnosci terenow, 
uwarunkowan w zakresie ochrony zabytkow, MPZP (Iub zalozen do projektu planu miejscowego, 
o ile taki projekt powstaje), planowanych inwestycji w s,!siedztwie obszaru (w tym procedowanych 
projektow w ramach budzetu obywatelskiego); 

wst~pna analiza wykonalnosci planowanej inwestycji; 

przygotowanie dokumentow wyjsciowych dla projektantow (np. znajduj,!cych si~ w posiadaniu 
zamawiaj,!cego wypisow, wyrysow, wytycznych konserwatorskich, koncepcji, ekspertyz, operatow, 
archiwalnych dokumentacji projektowych lub innych dokumentow przydatnych w trakcie prac nad 

projektem); 

koordynacja zakresu SIWZ i OPZ z innymi jednostkami samorz'!dowymi - w szczegolnosci 

odpowiedzialnymi za ochron~ drzew i krzewow. 

b) Specyfikacja prac projektowych (SIWZ, OPZ): 
Wprowadzenie nast~puj,!cych wymogow: 

doswiadczenia glownego projektanta w opracowaniach dotycz'!cych terenow zieleni w zakresie 
odpowiednim do tematu opracowania lub scislej wspolpracy z architektem krajobrazu 
lub osob<vosobami posiadaj,!cymi wyksztatcenie lub doswiadczenie w projektowaniu zieleni 
i sporz,!dzaniu inwentaryzacji dendrologicznej, operatu dendrologicznego, projektu ochrony 
zieleni, 0 ktorym mowa w rozdz. 6; 

zatrudnienia specjalisty ds. ochrony drzew (np. dendrologa lub architekta krajobrazu) w przypadku 
inwestycj i, na terenie ktorych wyst~puje zielen w postaci drzew i krzewow i ktorych realizacja 
b~dzie wymagala podj~cia dzialan na rzecz ochrony istniej,!cej zieleni wysokiej; 

opracowania aktualnej mapy (szczegolnie w odniesieniu do istniej,!cych drzew i krzewow), 

na podstawie ktorej b~d,! prowadzone prace projektowe (patrz rozdzial 2.2.1. ); 

kompletnosci elementow skladowych przyszlego projektu w zakresie ochrony zieleni 
(inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni - opracowania 

3 Obowi,!zkiem organow administracji publicznej, osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osob fizycznych jest 
dbalosc 0 przyrodt( bt(d,!C'! dziedzictwem i bogactwem narodowym (art. 4. ust. 1. ustawy 0 ochronie przyrody). 
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te powinny bye wykonywane na roznych etapach inwestycji, ale mog,! bye redagowane i,!cznie 
w ramachjednej dokumentacji); 

uwzglydniania w projektach wykonawczych technologii minimalizuj,!cych kolizje z roslinami 
oraz sposobow poprawy warunkow siedliskowych (w szczegolnosci w przypadku budowy 
infrastruktury technicznej w s,!siedztwie drzew i krzewow); 

uwzglydniania w projektach rozwi,!zan poprawiaj,!cych retencjy wod opadowych (patrz rozdziai 
3.2.4. ) i zasad projektowania zrownowazonego (patrz rozdziai 3.2.3. lit. C) 

biez'!cych konsultacji z zamawiaj,!cym w zakresie ochrony zieleni. 

e) Wybor projektanta: 

ocena jakosciowa dorobku oferenta i weryfikacja przygotowania zawodowego (wyksztaicenia, 

przedstawionego dorobku i referencji). 

B. Etap projektowy 

a) PFU z projektem koneepeyjnym / Projekt koneepeyjny wraz ze wst~pnym szaeunkiem 
kosztow inwestyeji. W przypadku zlecania sporz,!dzenia PFU / Projektu koncepcyjnego przez podmiot 
zewnytrzny, zaleca siy weryfikacjy: 

inwentaryzacji dendrologicznej; 

wariantow rozwi,!zan w zakresie ochrony zieleni i warunkow siedliskowych; 

wstypnego szacunku kosztow inwestycji. 

b) Projekt zagospodarowania terenu / projekt budowlany. Zaleca siy weryfikacjy nastypuj,!cych 
elementow oraz ich uwzglydnienie w dokumentacji projektowej (przed uzyskaniem uzgodnien 
lub/i pozwolen): 

operatu dendrologicznego; 

sposobow minimalizacji kolizji z roslinami podczas prac wykonawczych oraz zabezpieczenia 
zieleni na czas prowadzenia robot. 

e) Projekt wykonawezy wraz z STWiOR oraz kosztorysem inwestorskim. Zaleca siy weryfikacjy 
nastypuj,!cych elementow oraz ich uwzglydnienie w dokumentacji projektowej: 

projektu ochrony drzew i krzewow - w szczegolnosci sposobow zabezpieczenia zieleni i metod 
minimalizowania kolizji z roslinami podczas prac wykonawczych wraz z wynikaj,!cymi z nich 
kosztami; 

uwzglydnienie opiat administracyjnych zwi'!zanych z zezwoleniem na usuniycie drzew i krzewow 

(0 ile dotyczy to danej inwestycji; nalezy rowniez zwrocie uwagy czy nast,!pity zmiany w stosunku 
do opracowanej na wczeSniejszym etapie prognozy opiat); 

wytycznych dotycz'!cych utrzymania zieleni w okresie gwarancyjnym. 

C. Etap realizacji prac wykonawczych 

a) Wyb6r wykonawey prae. Zaleca siy weryfikacjy oferenta pod k,!tem posiadanego: 

doswiadczenia w zakresie realizowanych prac (udokumentowanego referencjami); 

potencjaiu technicznego i technologicznego niezbydnego do realizacji zlecenia; 

przygotowania zawodowego i doswiadczenia osob tworz'!cych zespoi oferenta odpowiedzialnych 
za prace zwi,!zane z zieleni,! (architekci krajobrazu, arborysci, ogrodnicy); 
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ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie realizowanych prac 
oraz odpowiadaj~cej im sumie (wartosci) ubezpieczenia. 

b) Realizacja prac i odbiory prac 

zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zieleni, w szczegolnosci przy pracach 

zanikowych4
; 

kontrola stanu chronionej zieleni oraz zabezpieczen zieleni na czas prowadzenia robot; 

weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 

4. Etap powykonawczy (utrzymanie terenu) 

monitoring stanu zieleni; 

ewentualne interwencje / dzialania naprawcze. 

2.2. Dokumentacje zwiclzane z ochron'l zieleni 

Ponizej przedstawiono wymagany zakres dokumentacji, maj~cych znacz~cy wplyw na ochrony drzew 
i krzewow w procesie inwestycyjnym. 

2.2.1. Opracowanie materia16w kartograficznych 

Mapa do cel6w projektowych (kopia aktualnej mapy zasadniczej, wydana i potwierdzona przez 

osrodek dokumentacji geodezyjneD - opracowanie geodezyjno-kartograficzne powstale na bazie mapy 
zasadniczej, odzwierciedlajace aktualny stan zagospodarowania terenu5

• Mapa do celow projektowych 
jest obowi~zuj~cym dokumentem dla prac wymagaj~cych pozwolenia na budowy oraz zalecanym 
w przypadku realizacji nasadzen lub prac ziemnych w s~siedztwie elementow infrastruktury. 
Opracowanie mapy do celow projektowych dla terenow zieleni obejmuje standardowy zakres prac 
geodezyjnych, ktory powinien uwzglydniac: 

lokalizacje drzew (mierzonych w osi pnia) 0 srednicy pnia 15cm i wiycej (mierzonej na wys. 
130cm), wiyksze grupy krzewow oraz grupy samosiewow (0 powierzchni 25 m2 i wiycej). 
W uzasadnionych przypadkach zamawiaj~cy lub projektant moze wskazac dokladniejsze 
parametry graniczne. W przypadku duzego zagyszczenia mlodych drzew dopuszcza siy wykonanie 
pomiarow w ramach tresci fakultatywnych (bez wnoszenia do mapy zasadniczej) lub domierzenie 
wybranych - najwiykszych roWn (wraz z ich oznaczeniem w terenie), po wczesniejszym 

uzgodnieniu z zarz~dc~ terenu, w porozumieniu z zamawiaj~cym. W przypadku drzew 
wielopniowych nalezy domierzyc glowny pien; 

charakterystyczne formy uksztaltowania terenu (skarpy, wzniesienia, nasypy, obnizenia, rowy) 

oraz miejsca podmokle; 

przebieg ogrodzen i ich elementow (np. lokalizacja bram, wiykszych slupkow murowanych) 

4 Prace zanikowe - praee, ktore ulegaja zanikaniu lub zakryciu w toku postepu dalszvch robot budowlanyeh i ieh prawidlowe 
nadzorowanie oraz rozliezanie musi bye przeprowadzone podezas realizaeii tyeh prae. Do takieh prae zaliezaj'! si~ np.: wykopy 
przewidziane do zasypania, nadklady przewidziane do rozplantowania; zaprawa dolow pod nasadzenia roslin, nawozenie i podlewanie 
roslin, uzyeie srodkow oehrony roslin, mikoryzaeja, montaz ekranow i system ow przeeiwkorzennych, ukladanie warstw podziemnych 
(podloZy strukturalnyeh, systemow antykompresyjnych, warstw drenazowyeh, warstw zielonyeh daehow), itp. 

5 Zgodnie z ustaw'! z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) mapa do celow projektowyeh jest podstaw'! 
do opracowania projektu zagospodarowania terenu w ramaeh projektu budowlanego. 
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oraz mur6w, w tym mur6w oporowych; 

nawierzchnie utwardzone lub przebiegi ci,!g6w komunikacyjnych oraz lokalizacje schod6w 

zewnytrznych i terenowych, wraz z kierunkiem wchodzenia; 

rZydne terenu i obiekt6w: 

o ci,!gi piesze oraz wejscia do budynk6w i teren przed wejsciem, 

o elementy infrastruktury naziemnej, w szczeg6lnosci wpusty kanalizacji deszczowej, 

w s,!siedztwie wiykszych drzew (powyzej 200 cm obwodu lub 64 cm srednicy pnia), 

o pomiary w obrybie rzut6w koron drzew cennych oraz drzew przewidywanych do zachowania 

(wskazanych przez zamawiaj'!cego), 

o dla powierzchni biologicznie czynnych nalezy wykonae pomiary rZydnych w siatce okolo 
15 xIS m, w celu ustalenia kierunk6w splywu w6d powierzchniowych. 

W odniesieniu do prac geodezyjnych i innych pomiar6w, konieczne jest ograniczanie stosowania 
oznaczen farb,! na roSlinach. W przypadku koniecznosci oznakowania pomierzonego drzewa 
dopuszcza siy wyl,!cznie wykonanie kropki w kolorze zielonym do wys. 50 cm od poziomu gruntu za 
pomoc,! sprayu nietoksycznego, kt6ry zanika pod wplywem warunk6w atmosferycznych. 

Tresci fakultatywne w pomiarach geodezyjnych. W zaleznosci od charakteru projektowanego 
terenu, nalezy wskazae geodecie domierzenie tzw. tresci fakultatywnych, czyli obiekt6w, kt6re nie S,! 
wykazywane na mapie zasadniczej (np. wybrane obiekty malej architektury, pozostalosci 
fundament6w, nietrwale wydzielenia terenu, obiekty tymczasowe). E1ementy te byd,! przedstawione 
jedynie w wersji elektronicznej mapy, wykorzystywanej w czasie projektowania i nie musz'! bye 
zglaszane do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Informacje te S,! pomocne w 
wykonaniu przedmiar6w (np. porz'!dkowania terenu) lub w unikaniu kolizji z zastanymi obiektami. 

Mapa do celow opiniodawczych jest kopia mapy zasadniczej bez aktualizacji. W przypadku realizacji 
prac niewymagaj,!cych pozwolenia na budowy na terenach zieleni, nalezy zaktualizowae mapy 

zasadnicz,! przez uprawnionego geodety, szczeg61nie w zakresie: 

drzew i grup krzew6w; 

sieci uzbrojenia: naziemnego, nadziemnego podziemnego oraz innych element6w 
zagospodarowania terenu (np. nawierzchni, budowli); 

pomiar6w rZydnych terenu w s,!siedztwie drzew i form uksztahowania terenu. 

Dane przestrzenne pomocne w pracach projektowych. 

Dobr,! praktyk,! w pracach projektowych jest wykorzystywanie danych przestrzennych, kt6re znacznie 

ulatwiaj,! rozpoznanie uwarunkowan: aktualne ortofotomapy, numeryczny model terenu, dane DTM, 
zdjycia CIR, dane hydrogeologiczne oraz dotycz'!ce morfologii terenu. 
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Rye. 3. Przykladowe materialy pomocne w oehronie i projektowaniu terenow zieleni. 

Od lewej: mapa cieniowana uksztaltowania terenu opracowana na podstawie numerycznego modelu 

terenu wykonanego technikq skanowania laserowego LillAR; ortofotomapa; zdj~cie w podczerwieni 

(CIR). 
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2.2.2. Inwentaryzacja dendrologiczna 

Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni 
s<! najwazDlelszymi dokumentami, warunkui<}cymi skuteczne gospodarowanie zieleni<! 
z uwzglednieniem wymogu jej ochrony. W praktyce, opracowania te mog.. bye redagowane 

I .. cznie w ramach jednej dokumentacii z uwzglednieniem etapowania prac w nawi .. zaniu do 
postepu prac projektowych. 

Inwentaryzacja dendrologiczna jest dokumentem, kt6ry zawiera zgodny z rzeezywistoseia wykaz 
roslin drzewiastyeh na danym terenie wraz ze wskazaniem ieh przynaleznosci taksonomicznej 

(do gatunku i/lub odmiany), podstawowyeh wymiar6w, opisu stanu zdrowotnego i waloryzaeji (w 
eZ'tsei opisowej) oraz lokalizaeji (w eZ'tsei grafieznej). Zaleea sit; aby inwentaryzaeja dendrologiczna 
obejmowala r6wniez egzemplarze zlokalizowane w s~siedztwie inwestyeji, na kt6re moze oddzialywae 
dane przedsit;wzit;cie. 

Czt;se opisowa inwentaryzaeji dendrologicznej obejmuje: 

a) Informaeje wstt;pne na kt6re skladaj~ sit;: 

informaeje nt. autora dokumentaeji wraz ze wskazaniem wyksztalcenia kierunkowego 
lub posiadanego doswiadezenia; 

dane adresowe i katastralne obszaru opraeowania oraz eharakterystykt; zastanego sposobu 
zagospodarowania i roslinnosei; 

informaeje nt. wykorzystanego podkladu mapowego i/lub innyeh dokument6w wyjseiowyeh; 

opis warunk6w siedliskowyeh w obszarze opraeowania; 

datt; wykonania dokumentaeji, spis zal~ezonyeh rysunk6w oraz podpis autora; 

b) Wykaz zinwentaryzowanyeh roslin w formie zestawienia tabelaryeznego, kt6re obejmuje: 

numer inwentaryzaeyjny rosliny, zgodny z zal~eznikiem grafieznym; 

okreSlenie gatunku i ewentualnie odmiany rosliny; 

wartosei dendrometryezne roslin: 

o dla drzew: obw6d pnia lub pni [em] mierzony na wysokosei 130 i 5 em ponad poziomem 
terenu srednict; rzutu korony [m], wysokose drzewa [m]; 

o w przypadku malyeh drzew typowanyeh do usunit;eia - obw6d pnia mierzony na wysokosei 
5 em, (by wykazae ezy obw6d pnia drzewa na tej wysokosei przekraeza: a) 80 em - w 
przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; b) 65 em - w 
przypadku kasztanowea zwyezajnego, robinii akaejowej oraz platanu klonolistnego; c) 50 em
w przypadku pozostalyeh gatunk6w drzew [em]6; 

o drzewa, kt6ryeh obw6d nie przekraeza 50 em na wys. 5 em mog~ bye przedstawione i opisane 
w grupie za zgod~ zamawiaj~eego; 

o dla krzew6w lub grup krzew6w: powierzehnia rzutu [m2
] i wysokose [m]; 

zwit;zly opis stanu zdrowotnego: 

o opis stanu sanitarnego: stan pnia (listwy, martwice, ubytki powierzehniowe i wglt;bne, 
uszkodzenia meehaniczne, wypr6ehnienia, slady zerowania i otwory wylotowe owad6w, slady 

6 Zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6in. zm.). 
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zerowania dziyciol6w, owocniki grzyb6w, pochylenie pni, itp.) oraz korony (susz galyziowy 

i konarowy, polamane lub usuniyte konary, dziuple, obecnose jemioly, asymetria, wadliwe 

rozwidlenia); 

o informacje nt. gniazd ptasich lub obecnosci chronionych gatunk6w (grzyb6w, roslin, zwierz'!t); 

o wnioski z waloryzacji roslin obejmuj,!ce wskazanie: drzew cennych, drzew kwalifikowanych 

do usuniycia ze wzglydu na stan zdrowotny oraz drzew w zlej kondycji zdrowotnej; 

o mozliwych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w otoczeniu drzewa. 

c) Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, kt6re obejmuje nastypuj,!ce zestawienia: 

statystyczny wykaz zinwentaryzowanych roslin pod wzglydem liczby i CZystosci wystypowania 

gatunk6w, z podzialem na warstwy: drzew i krzew6w; 

drzewa cenne oraz tzw. swiadki (om6wione ponizej); 

komponowane uklady drzew i/lub krzew6w (aleje, szpalery, drzewa soliterowe); 

drzewa kwalifikowane do usuniycia ze wzglydu na zly stan sanitarny oraz zagrazaj'!ce 

bezpieczenstwu ludzi lub mienia; 

drzewa w zlej kondycji zdrowotnej, kt6re mog,! bye usuwane w pierwszej kolejnosci w przypadku 
planowanego zainwestowania obszaru (np. wytyczenie nowej sciezki); 

inne wnioski lub wytyczne w zaleznosci od celu wykonywanej dokumentacji; 

dokumentacja fotograficzna wszystkich roslin ze szczeg6lnym uwzglydnieniem drzew cennych 
(preferowana forma - nosnik elektroniczny). 

Cz~sc graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na aktualnej mapie zasadniczej 
w skali 1 :500. Dopuszcza siy wykonanie rysunku w innej skali - dostosowanej do charakteru zadania 

w uzgodnieniu z zamawiaj,!cym. CZyse graficzna obejmuje: 

a) podklad mapowy ze wskazaniem gran icy opracowania; 

b) lokalizacje roslin z czytelnym oznaczeniem: 

numeru inwentaryzacyjnego rosliny, 

srednicy korony drzewa lub zasiygu obszaru pokrytego krzewami; 

lokalizacji osi pnia drzewa; 

rozmiaru pnia - dla drzew, kt6rych obw6d pnia przekracza 200 cm (na wys. 130 cm) - srednica 
okrygu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem pnia; 

c) metryky opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autor6w oraz legendy oznaczen. 

Drzewo cenne - drzewo 0 znacznych walorach przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych, 
spelniajace jedno z kryteri6w: jest pomnikiem przyrody; posiada cechy pozwalajace obj'le ochron'l 
w formie pomnika przyrody lub wyr6znia sie w krajobrazie znacznymi walorami przyrodniczymi i/lub 
kulturowymi. W przypadku najcenniejszych drzew, wymagaj,!cych poglybionej diagnostyki, nalezy 
zalecie lub wykonae ekspertyze dendrologiczn'l7. 

Swiadek - pozostalose drzewa (zazwyczaj jego martwy pien.), zachowana ze wzgled6w 

7 Ekspertyza dendrologiczna - kompleksowe opracowanie dokumentujace stan drzewa w jego srodowisku oraz analizujace: zagrozenia 
dla jego kondycii zdrowotnej lub kwestie bezpieczenstwa w otoczeniu drzewa. Efektem koncowym ekspertyzy jest wskazanie dzialan 
minimalizuj,!cych stwierdzone zagrozenia. 
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przyrodniczych (siedlisko grzyb6w, bezkrygowc6w, ptak6w lub nietoperzy) lub kulturowvch (swiadek 
historii), z utrzymaniem wymog6w bezpieczenstwa w jego sasiedztwie. W przypadku zachowywania 

swiadk6w, zaleca si~: 
- wykonywanie przez zarz,!dc~ terenu lub jednostk~ odpowiedzialn,! za utrzymanie zieleni wysokiej 
(drzew) corocznych kontroli w celu sprawdzenia stanu rozkladu pnia i utrzymania bezpieczenstwa 
w jego s,!siedztwie; 
- wygrodzenie przestrzeni wok61 drzewa oraz montaz nieduzej tablicy informacyjnej objasniaj,!cej 
powody zachowania swiadka. 

W przypadku realizacji inwentaryzacji dendrologicznych na potrzeby inwestycji b~d,!cych w kolizji 
z drzewami, konieczne jest aby lokalizacje drzew byly wykazane przez geodet~ w ramach opracowania 

mapy do cel6w projektowych lub domierzone precyzyjnymi narz~dziami z dokladnosci,! do 50 cm. 

W przypadku uzgadniania lokalizacji projektowanych sieci, a takZe planowanych remont6w i 
przebud6w sieci istniej,!cych na nieruchomosciach stanowi,!cych wlasnose Miasta Lodzi i Skarbu 
Panstwa, wymagane jest sporz,!dzenie inwentaryzacji drzew i krzew6w w odleglosci osiowej do 5 m 
od projektowanej lub istniej,!cej infrastruktury (w przypadku cieploci,!g6w od kraw~dzi wykopu) jesli 
w pasie tym wyst~puj,! drzewa lub krzewy. W ww. przypadkach dopuszcza si~ mozliwose wykonania 
uproszczonej inwentaryzacji (obejmuj,!cej dla drzew - gatunek i obw6d pnia mierzony na wysokosci 
130 cm, dla krzew6w - gatunek i powierzchni~ rzutu), przy czym wymaga si~ aby zinwentaryzowane 
drzewa byly prawidlowo naniesione na aktualnej mapie do cel6w projektowych lub lokalizacyjnych 
wraz z planowanym przebiegiem projektowanej infrastruktury. 

Inwentaryzacja dendrologiczna dla park6w, ogrod6w i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych 
do rejestru zabytk6w, powinna bye wykonywana na podstawie mapy zasadniczej z geodezyjnie 
wniesionym usytuowaniem drzew, grup samosiew6w i krzew6w. 

Inwentaryzacja dendrologiczna zachowuje waznose przez 3 lata od momentu jej opracowania, 
przy czym wydanie zezwolenia na usuni~cie drzewa oraz prowadzenie wycinek roslin, 
kt6re nie wymagaj,! zgody organu, moze nast,!pie na podstawie dokumentacji nie starszej niz 12 
miesi~cy. W przypadku zamiaru uzyskania zg6d administracyjnych na usuni~cie drzew na podstawie 
inwentaryzacji starszej niz 12 miesi~cy, jednostka realizuj~ca musi rozwaZyc koniecznosc 

aktualizacji tej dokumentacji, np. na podstawie wlasnej weryfikacji w terenie, bior,!c przy tym 
pod uwag~ obowi,!zuj,!c,! procedur~ uzyskiwania stosownych zezwolen. 

Autorem lub kierownikiem zespolu realizuj,!cego inwentaryzacj~ dendrologiczn,! powinna bye osoba 
posiadaj,!ca stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale 6. W przypadkach uzgodnien lokalizacji sieci 
oraz remont6w i przebud6w sieci istniej,!cych na nieruchomosciach stanowi,!cych wlasnose Miasta 
Lodzi i Skarbu Panstwa, uwzgl~dniaj,!cych opinie kom6rki Urz~du Miasta Lodzi odpowiedzialnej za 
ochron~ zieleni, autorem inwentaryzacji moze bye osoba nieposiadaj,!ca kwalifikacji okreslonych w 
rozdziale 6. W przypadku wczesniejszego uzyskania pozytywnej opinii kom6rki Urz~du Miasta Lodzi 
odpowiedzialnej za ochron~ zieleni dla sieci projektowanych lub planowanych do remontu lub 
przebudowy, przedlozenie inwentaryzacji drzew i krzew6w w kom6rce uzgadniaj,!cej lokalizacj~ ww. 
infrastruktury nie b~dzie konieczne. 

Inwentaryzacja dendrologiczna musi bye odebrana w powi,!zaniu z weryfikacj,! jej zgodnosci 
w terenie. 
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2.2.3. Operat dendrologiczny 

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami8
) stanowi rozszerzenie 

inwentaryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu dla planowanych dzialan 
inwestycyjnych - z uwzglednieniem dokumentacji projektowych (np. koncepcji zagospodarowania 
terenu). Konieczne jest aby to opracowanie zostalo wykonane na mozliwie najwczesniejszym etapie 

inwestycji, aby umozliwic projektantom uwzglydnienie zalecen dotycz'lcych ochrony drzew. 
Realizacja operatu po opracowaniu projektu budowlanego znacz'lco utrudnia minimalizowanie kolizji.9 

Glownym celem operatu dendrologicznego jest utrzymanie zastanej szaty roslinnej 

w jak najlepszym stanie sanitarnym, z uwzgl'tdnieniem uwarunkowan zagospodarowania terenu. 

Wskazania operatu dendrologicznego wynikaj'l z analizy przewidywanych kolizji realizacji 
przedsiywziycia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami - z uwzglydnieniem 
wszystkich ich cZysci: korzeni, pni, koron lO

• Analiza kolizji sluzy opracowaniu wytycznych na 
potrzeby minimalizowaniu kolizji inwestycji z drzewami i zadrzewieniami (patrz rozdzial 2.3.2. ). 

Nalezy pamiytac by na zakonczenie procesu projektowego zweryfikowac zapisy operatu 
dendrologicznego dostosowuj'lC je do ostatecznej wersji projektu, tak by zapewnic maksymaln'l 
ochrony rosn'lcym na terenie planowanej inwestycji drzewom i krzewom. 

Cz'tsc tekstowa operatu dendrologicznego jest analogiczna do zakresu inwentaryzacji 
dendrologicznej, przy czym uszczeg610wieniu podlega opis stanu roslin (w przypadkach 
szczeg6Inych), ich kolizji z planowanym zamierzeniem oraz wskazan do podjycia konkretnych dzialan 

g Stosowane s~ rowniez nazwy operat lub projekt gospodarki drzewostanem. W niniejszym standardzie zrezygnowano z okreslenia 
"drzewostan" z uwagi na genezy tego pojycia, ktore wywodzi siy z nomenklatury lesnej i oznacza ogol drzew w wydzieleniu lesnym. 

9 Operat dendrologiczny moze bye wykonywany l~cznie z inwentaryzacj~ dendrologiczn~. Operat dendrologiczny moze bye 
realizowany dwuetapowo: I. operat wstypny wykonany w odniesieniu do wstypnej koncepcji zagospodarowania terenu; 2.operat 
koncowy wykonany w odniesieniu do ostatecznego projektu, ktory uwzglydnia wszystkie zalecenia przedstawione w operacie 
dendrologicznym. 

to Mozliwe kolizje obejmuj~: a. w zakresie systemu korzeniowego: 
- kolizje bezposrednie (mechanicznie uszkodzenie korzeni drzew lub krzewow): wykopy, odwierty, wbijanie scian szczelnych, itp.; 
- kolizje posrednie (wplywaj~ce na warunki zycia i wzrostu korzeni): nasypy, obnizenia poziomu terenu, zmiana wlasciwosci 
fizycznych gleby (struktury gruntu, zagyszczenia, zmiana glybokosci zwierciadla wod gruntowych), zmiana wlasciwosci chemicznych 
gleby i wod gruntowych (np. zanieczyszczenia, zmiana odczynu pH, zmniejszenie stopnia natlenienia, zasolenie), itp. 
b. w zakresie pni drzew: 
- kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzaj~ce pnie drzew): bezposrednie kolizje z planowanym zagospodarowaniem terenu 
(obiektami kubaturowymi nadziernnymi i podziemnymi, elementami ukladu komunikacyjnego, innymi budowlami), itp. Kolizje 
bezposrednie z pniem, skutkuj~ koniecznosci~ usuniycia drzewa; 
- kolizje posrednie (wplywaj~ce na stan zdrowotny pnia): np. skutkuj~ce silnie zwiykszonym naslonecznieniem, co moze prowadzie 
do poparzen slonecznych u drzew 0 cienkiej korowinie (np. u bukow lub grab6w) lub zwiykszonej aktywnosci owadow zasiedlaj~cych 
drewno (np. kozioroga dybosza u dyb6w). 
c. w zakresie korony drzew: 
- kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzaj~ce korony drzew): bezposrednie kolizje koron drzew z zagospodarowaniem terenu 
(obiektami kubaturowymi, skrajni~ drogow~ lub kolejow~, stref~ nalotu do lotnisk, innymi budowlami), itp., skutkuj~ce koniecznosci~ 
redukcji koron drzew; 
- kolizje posrednie (wplywaj~ce na stan zdrowotny koron drzew): skutkuj~ce zmian~ naslonecznienia, zwiykszonym zapyleniem, 
zwiykszon~ ekspozycj~ na aerozol solny w s~siedztwie drog, zwiykszon~ ekspozycj~ na podmuchy wiatru, itp. 
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zwi'lzanych ochron'l i ksztaltowaniem zadrzewien. Tabelaryczny wykaz roslin uzupelniany 
jest 0 nastypuj'lce informacje: 

a. uszczegolowienie opisu stanu drzewa lub krzewu, w przypadkach gdy wymagaj'l tego proponowane 
zabiegi pielygnacyjne lub przeznaczenie rosliny do usuniycia; 

b. wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD) i nienaruszalnych stref ochrony drzew (NSOD) - patrz 
rozdzial 2.3.1. B oraz opis zastanych oraz mozliwych kolizjill planowanej inwestycji z drzewami (w 

tym informacja 0 nabiegach korzeniowych lub sytuacjach szczegolnych dotycz'lcych uksztaltowania 
korzeni) i krzewami; 

c. wskazania dla gospodarowania drzewami i krzewami: 

egzemplarze przeznaczone do usuniycia ze wskazaniem przyczyny (np. z uwagi na stan sanitarny 
lub kolizjy z inwestycj'l); 

rosliny wskazane do przesadzenia (patrz rozdziaI3.2.5. ); 

rosliny wymagaj'lce prac pielygnacyjnych (patrz rozdzial 5.1. ); 

egzemplarze, ktore wymagaj'l zabezpieczenia lub szczegolnej ochrony na etapie realizacji 
inwestycji, do uwzglydnienia w projekcie ochrony zieleni; oraz drzewa wymagaj'lce opracowania 
szczegolowej diagnostyki drzew 12

• 

W podsumowaniu operatu dendrologicznego nalezy: 

wykonae zestawienie roslin, ktorych dotycz'l poszczegolne zalecenia; 

wskazae zalecenia dla dokumentacji projektowej: 

o adekwatne rozwi'lzania sluz'lce zachowaniu bioroznorodnosci oraz malej retencji (patrz 
rozdziaI3.2.3. oraz 3.2.4. ), 

o propozycje rozwi'lzan projektowych dla nowoprojektowanych drzew (patrz rozdziaI3.3.2. D); 

zaproponowae kompensacjy przyrodnicz'l na terenach miejskich Lodzi, w zamian za usuwane 
drzewa i krzewy. 

Cz~sc graficzna operatu dendrologicznego jest tozsama z rysunkiem inwentaryzacji dendrologicznej, 
wykonywanajest na tie czysci graficznej projektu (powinna bye naniesiona na PZT) i przedstawia: 

strefy ochrony drzew (SOD) i nienaruszalne strefy ochrony drzew (NSOD); 

zalecenia dla gospodarowania drzewami: rosliny wskazane do usuniycia, przesadzenia, pielygnacji 
lub zabezpieczen; 

w przypadku planowanych prac ziemnych w obrybie SOD - realny obwod pnia. W przypadkach 
szczegolnych, np. wystypowania nabiegow korzeniowych Zamawiaj'lcy moze zazyczye sobie 
wrysowanie rzutu korzeni wystaj'lcych ponad poziom gruntu. 

W przypadku gdy planowana infrastruktura koliduje z NSOD konieczne jest zbadanie rzeczywistego 
zasiygu korzeni drzewa aby okreslie wskazania i rozwi'lzania techniczne, ktore umozliwi'l realizacjy 

inwestycji z jednoczesn'l ochron'l istniej'lcej zieleni. Nalezy wykonae dokumentacjy fotograficzn'l 
z wykonania odkrywki i dol'lczye j'l do dokumentacji. 

11 kolizja zachodzi tam, gdzie oddzialywanie planowanej inwestycji ingeruje w wyznaczone strefy ochronne drzew oraz tam, gdzie 
inwestycja moze spowodowac uszkodzenie systemu korzeniowego lub korony drzewa i pogorszenie jego stanu zdrowotnego; 

12 szczeg610wa diagnostyka drzew - rozpoznanie stanu zdrowotnego drzewa i ocena ryzyka wyst'lpienia zagrozen z niego 
wynikaj'lcych (wywroty, zlamania, rozlamania, zamieranie, itp.), wykonane przy uZyciu specjalistycznych technik badawczych. 
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2.2.4. Projekt ochrony zieleni 

Projekt ochrony zieleni obejmuje wykaz dzialan zabezpieczajacych przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, roslin rosnacych na terenie przedsiewziecia oraz w zasi~gu jego oddzialywania 
i opracowany jest w odniesieniu do ustalen projektow wykonawczych orazllub projektu organizacji 
budowy. 

Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczen i sposob ich realizacji w nawi'lzaniu do kolizji 
wskazanych w operacie dendrologicznym - stanowi jego uszczegolowienie i realizowany 
jest najpoiniej na etapie opracowania projektow wykonawczych oraz technologii realizacji robot, 

aby skoordynowae ochrony roslin z realizacj'l inwestycji. Projekt ochrony zieleni stanowi nie tylko 
czyse projektu branzy "zielen", ale wnioski z niego ptyn'lce, jak i proponowane na trwaj'lcej budowie 
zmiany technologii sluz'lce ochronie zieleni powinny bye uwzglydnione w projektach wszystkich 
branz, w celu zachowania spojnosci calej dokumentacji projektowej. Prace wynikaj'lce ze wskazan 
tego dokumentu nalezy uwzglydnie w harmonogramach robot i kosztorysach inwestycyjnych. 

CZyse graficzna operatu powinna bye wykonana z uwzglydnieniem aktualnej dokumentacji 
szczegolowej (np. projekt wykonawczy). 

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do realizacji na etapie projektow szczegolowych 
(wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczegolnosci: 

sposob postypowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji; 

wytyczne dotycz'lce zabezpieczen roslin, w tym (patrz rozdzial 2.3.1. ): 

o sposob wygrodzenia roslin, 

o zasady ochrony systemu korzeniowego drzew w strefie ochrony drzewa (SOD) i nienaruszalnej 
strefie ochrony drzewa (NSOO) - patrz rozdzial 2.3.1. B; 

zalecenia techniczne w celu unikniycia kolizji, np.: 

o propozycje zmiany technologii prowadzenia robot (np. wybor technologii palowania, ktora 
nie koliduje z drzewami), 

o wprowadzenie zmian niebyd'lcych istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu z autorem 
dokumentacj i), 

o propozycje zmiany zapisow w projekcie organizacji budowy; 

zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielygnacji ochrony drzew (krzewow) 
na terenie budowy. 

Autorem lub kierownikiem zespolu realizuj'lcego projekt ochrony zieleni powinna bye osoba 
posiadaj'lca stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale Q. 

Jak wczesniej zaznaczono projekt ochrony zieleni moze bye redagowany l'lcznie z inwentaryzacj'l 
dendrologiczn'l i operatem dendrologicznym w ramach jednej dokumentacji z uwzglydnieniem 
etapowania prac w nawi'lzaniu do postypu prac projektowych. 
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2.2.5. Opracowania przyrodnicze 

W przypadku realizacji opracowan projektowych dla terenow zieleni 0 powierzchni przekraczaj~cej 

1 ha oraz terenow znajduj~cych siC( w strefie planowanej ochrony wyznaczonej w Studium 13 lub innych 

form ochrony (np. wynikaj~cych z ustawy 0 ochronie przyrody) na etapie przedprojektowym nalezy 

przewidziee potrzebC( opracowania inwentaryzacji przyrodniczych, w powi~niu z waloryzacj~ 

zastanych zadrzewien. 

Zalecany zakres opracowan przyrodniczych obejmuje: 

1) rozpoznanie aktualnego stanu badan nt. walorow przyrodniczych obszaru; 

2) inwentaryzacje terenowe w zakresie wystC(powania chronionych siedlisk oraz chronionych 

gatunkow: grzybow (w tym porostow), roslin, bezkrC(gowcow, ryb (w przypadku wod, w szczegolnych 

przypadkach takZe miC(czakow i skorupiakow), ptazow, gadow, ptakow, ssakow (w tym nietoperzy); 

3) wnioski na potrzeby realizacji inwestycji - zalecenia do projektu i prac wykonawczych pod k~tem 

ochrony przyrody, w tym r6Znorodnosci biologicznej . 

Szczegotowy zakres inwentaryzacji przyrodniczych powinien bye dostosowany do wartosci 

przyrodniczej obszaru oraz do specyfiki i potrzeb inwestycji. Prace terenowe powinny uwzglC(dniae 

sezonowose w rocznym cyklu zmian przyrody, czyli badania wiosenne, letnie i jesienne - optymalne 

okresy wykonywania badan to: przedwiosnie (Juty - marzec), wczesna wiosna (kwiecien), wiosna 

(maj - I pot. czerwca), lato (II pot. czerwca - I pot. wrzesnia), jesien (II pot. wrzesnia - Iistopad). 

Autorami lub kierownikiem zespotu realizuj~cego inwentaryzacjC( przyrodnicz~ powinna(-y) bye 

osoba(-y) posiadaj~ca(-e) stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale §.. 

Rye. 6. Rabaty z roslin ruderalnych na terenach zieleni na wsp6lczesnym osiedlu mieszkaniowym 

w Kopenhadze. Fot. L. Dworniczak. 

13 Patrz SUiKZP miasta Lodzi, Zal'!cznik nr. 14. Kierunki - srodowisko przyrodnicze - tereny 0 najwyzszych w skali miasta walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych, wymagaj,!ce podjC(cia dzialan zabezpieczaj'!cych je przed degradacj,!. 
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2.3. Ochrona zieleni zastanej na obszarze inwestycji 

2.3.1. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy 

Niedopuszczalne s,! wszelkie dzialania mog,!ce miec negatywny wptyw na kondycjy drzew i krzew6w 

rosn'!cych na placu budowy lub w jego s'lsiedztwie, a przewidzianych w operacie dendrologicznym 
do pozostawienia. Dotyczy to w szczeg61nosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa (SOD): 

obiekt6w tymczasowych (np. biura i budynk6w socjalnych budowy, toalet, itp.); 

plac6w postojowych i skladowisk materia16w budowlanych, kruszyw, grunt6w 

chemicznych; 
srodk6w 

dr6g poruszania siy sprzytu, maszyn i pojazd6w obsluguj,!cych budowy, bez odpowiedniego 
zabezpieczenia podloza przed zagyszczaniem i ingerencj,! w system korzeniowy drzewa; 

miejsc wysypywania lub wylewania odpad6w powstaj,!cych w procesie budowlanym, w tym 
z plukania i mycia maszyn i narzydzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych 
w procesie budowlanym. 
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A. Przekazanie terenu na potrzeby robot 

Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z szat'! roslinn,! na potrzeby rob6t (budowlanych, 
remontowych, rozbi6rkowych) lub dzierzawy, nastypuje na podstawie protokolu lub umowy. W obu 
tych dokumentach nalezy precyzyjnie okreslie kwestie zwi,!zane z ochron,! zieleni na przedmiotowym 
terenie: 

uwzglydnienie technologii minimalizowania kolizii z roslinami oraz potrzeby ochrony zieleni 

na placu budowy (opisane ponizej), np. poprzez opracowanie i wdrozenie projektu ochrony zieleni; 

zakres pielygnacji roslin; 

zasady odtworzenia zieleni i roslin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia; 

w uzasadnionych przypadkach koniecznose prowadzenia nadzoru w zakresie zieleni; 

wysokose i zakres ubezpieczenia OC wykonawcy. 

Przekazanie terenu powinno bye poprzedzone oglydzinami terenowymi, udokumentowanymi: 

dokumentacj,! fotograficzn,!, 

protokolem oglydzin. 

B. Wyznaczenie stref ochronnych wokol drzewa 

W zwi,!zku z potrzeb,! ochrony drzew w ramach inwestycji, wprowadzono nastypuj,!ce pojycia: 

a) Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wok61 drzewa w obrebie kt6rego ochronie podlega 
cale drzewo (w szezeg6lnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasiyg SOD obejmuje l4

: 

strefy rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew 0 naturalnym pokroju; 

strefy rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew eennych 0 naturalnym pokroju; 

strefy wyznaczon'! indywidualnie - w przypadku szezeg6lnyeh stanowisk (np. dla zadrzewien 
przydroznych i innyeh w terenie intensywnie zagospodarowanym, zadrzewien przybrzeznyeh) -
nalezy uwzglydnie rzeczywisty zasiyg ograniczonego przez infrastruktury systemu korzeniowego 
lub drzew 0 koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej - nalezy 
uwzglydnie fakt, ze zasiyg systemu korzeniowego w takich przypadkaeh nie musi odpowiadae 
ksztatlowi korony i moze siygae dalej. 

b) Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wok61 drzewa, w kt6rym 
niedopuszczalna jest jakakolwiek ingereneja w system korzeniowy drzewa. W niniejszych standardach 
przyjmuje sie, ze jest to obszar wok61 drzewa (liczac od osi jego pnia) 0 promieniu r6wnym 3-
krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 em nad gruntem. W wyjatkowych 
przypadkach w uzgodnieniu z wlasciwa jednostk'l nadzoruj'lC'! zielen, dopuszcza sie okreslenie NSOD 
jako 2-krotnosci obwodu pnia. W przypadku drzew wielopniowyeh zasis:g NSOD oblieza sis: na 
podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo rna osadzon'l korons: ponizej 130 em nad gruntem 
to pomiar wykonuje sis: na pniu pod nasad'l korony. Wszelkie prace prowadzone w tej strefie 
powinny bye prowadzone tak by nie uszkodzie systemu korzeniowego drzewa. W przypadkach 

14 Z uwagi na zasiyg glownej masy korzeniowej drzewa oraz lokalizacji korzeni wlosnikowyeh (pobieraj~cych wody z solami 
mineralnymi i odzywiaj~cych drzewo) na obrzezach rzutu korony - zasiyg strefy ochrony drzewa powinien obejmowac zasiyg rzutu 
korony drzewa poszerzony 0 przewidywany zasiyg korzeni wlosnikowych. 
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pasow drogowych i zblizen do obiektow budowlanych okreSlenie zasi~gu NSOD (a takZe SOD) 
powinno uwzgl~dniae przede wszystkim wielkose zielenca lub powierzchni nieutwardzonych w 

sllsiedztwie danego drzewa oraz widoczny zasi~g jego korzeni, w celu okreslenia 
prawdopodobnego zasi-rgu korzeni, szczegolnie szkieletowych. W obr~bie nawierzchni jezdni 
wyst-rpowanie korzeni jest malo prawdopodobne, natomiast Sll one cz~sto spotykane pod 
nawierzchniami chodnikow, dlatego tego typu nawierzchnie utwardzone nie mogll bye 
automatycznie wykluczane z NSOD danego drzewa. 

W odniesieniu do SOD zaleca si((: 

okreslenie SOD przed przystllpieniem do opracowania dokumentacji projektowych - np. w ramach 

opracowania inwentaryzacji dendrologicznej lub operatu dendrologicznego; 

zabezpieczenie drzewa poprzez jego wygrodzenie 0 wysokosci min. 1,5 m i wylllczenie SOD 

z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych - spos6b zabezpieczenia opisano 
w rozdziale 2.3.1. c.; 

nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych (patrz kolizje bezposrednie i 
posrednie opisane w rozdziale 2.2.3. ). Zasady wydawania warunkowego pozwolenia na 

prowadzenie prac w obr((bie SOD opisano ponizej. 

W przypadku ponik6w przyrody oraz drzew cennych, konieczne jest wykluczenie wszelkich kolizji 
w obr((bie SOD. 

.., 

I 
.. ") ; 

I 

, 
j 

Rye. 8. Standard zabezpieezenia 

drzewa na placu budowy -

wygrodzenie strefy ochrony 

drzewa. (Oprac. A. Kwasniewska) 

1. Strefa ochrony drzewa (SOD) 

wraz z lokalizacj<l wygrodzenia 

2. Zasi~g rzutu korony 

3. Nienaruszalna strefa oehrony 

drzewa - np. dla drzewa 0 

obwodzie 80cm, NSOD wynosi 240 

em. 

Warunkowe pozwolenia na prowadzenie prac w obr~bie SOD i NSOD, wydawane jest 
w uzasadnionych przypadkach, gdy wdrozone zostanll odpowiednie dzialania minimalizujllce 
negatywne oddzialywanie na system korzeniowy drzewa, na przyklad: 

budowa sieci uzbrojenia podziemnego technologiami bezrozkopowymi (przeciskiem 
lub przewiertem sterowanym) ponizej gl6wnej masy systemu korzeniowego, to jest na gl((bokosci 
minimum 1,5 m, po uprzednim rozpatrzeniu innego, mozliwego przebiegu planowanej sieci; 
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rozpoznanie rzeczywistego zasiygu systemu korzeniowego metod/l maloinwazyjn/l (np. technologia 
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwi/lzan budowlanych do wynikow tego rozpoznania; 

remonty zastanych nawierzchni lub inne prace wykonywane bez naruszenia systemu 
korzeniowego; 

w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robot ziemnych rycznie 

(szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii 
wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem; 

zamiana posadowien na ply tach i lawach fundamentowych na posadowienia punktowe, w tym 
posadowienia obiektow malej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim 

ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym, zastosowanie konstrukcji przyslowych 
posadowionych poza SOD lub najej obrzezach, rozwi/lzania umozliwiaj/lce dostyp wody opadowej 

i powietrza do SOD, itp.; 

wprowadzania nawierzchni przepuszczalnych bez obrzezy, ktore nie ingeruj/l w system 
korzeniowy; 

lokalizacje drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa; 

posadowienia obiektow malej architektury, w przypadkach gdy nie mozna ich zlokalizowae 
w wiykszej odleglosci od drzewa; 

utrzymywanie optymalnych warunkow dla zycia drzewa (szczegolnie podlewanie w okresach 
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), 

a po zakonczeniu robot w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa (patrz 
rozdzial 2.3.3. ); 

prace zwi/lzane z pochowkiem na cmentarzach - odstypstwa zaproponowano w rozdziale 2.3.4. 

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utrat/l jego stabilnosci w gruncie (co grozi jego 
wywrotem pod ciyzarem wlasnym lub wplywem parcia wiatru) i byloby rownoznaczne 
ze zniszczeniem drzewa. Brak mozliwosci zachowania NSOD moze skutkowae koniecznosci/l 
usuniycia drzewa ze wzglydu na brak mozliwosci utrzymania drzewa w odpowiedniej kondycji 
zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczenstwa. 

W przypadku koniecznosci ingerencji w NSOD, konieczne jest terenowe rozpoznanie 

rzeczywistego zasi~gu korzeni drzewa na eta pie opracowania projektu operatu 
dendrologicznego, tak by miee pewnose czy istnieje kolizja z korzeniami i planowan~ 

infrastruktur~. Rozpoznanie rzeczywistego zasiygu systemu korzeniowego drzewa moze bye 
wykonane za pomoqjednej z metod: 

- odkrywka kontrolna wykonana narzydziem rycznym (szpadlem) lub spryzonym powietrzem (patrz 
rozdzial 2.3.2. C); 

- georadar dedykowany do badania korzeni drzew; 

- tomograf diwiykowy z przystawk/l do badania korzeni. 

Nalezy uwzglydnie ograniczenia powyzszych metod, zwlaszcza metod posrednich (georadar i 
tomograt). W szczegolnosci stosowanie ich w gruncie miejskim, w ktorym znajduje siy infrastruktura, 
pozostalosci budowli, gruz, nie daje pewnych rezultatow. Odkrywka wykonana z uZyciem szpadla lub 
spryzonego powietrza uszkadza drobne korzenie i powinna bye minimalizowana. Po zakonczeniu prac 
przy odkrywce niezbydne jest przywrocenie usuniytej gleby. 

Wskazanie do usuni~cia danego drzewa zawsze powinno bye traktowane jako ostatecznosc 
i poprzedzone starann~ analiz~ stanu zdrowotnego tego drzewa, jego wartosci przyrodniczych 

oraz mozliwosci zastosowania rozwi~zaii technicznych umozliwiaj~cych ochron~ jego systemu 
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korzeniowego. 

Zalecane jest oznaczanie SOD oraz NSOD dla poszczegolnych drzew na rysunkach w PZT i projektach 

wykonawczych. 

Zaleca siy aby prace wykonywane w obrybie SOD i NSOD byly prowadzone pod nadzorem w zakresie 
ochrony drzew i krzewow. Standardy prowadzenia nadzorow opisano w rozdziale 2.3.5. 

Oznaczenie SOD lub NSOD na placu budowy powinno bye wyrainie wyszczegolnione w terenie, 

wraz z odpowiednill informacjll. Ogrodzenie SOD lub NSOD nalezy oznakowae, poprzez umieszczenie 
tablic informacyjnych, zawierajllcych informacje: 

"Strefa ochrony drzewa" lub "Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (korzeni)"; 

"Zakaz wstypu, prowadzenia robot ziemnych, skladowania i wylewania materialow budowlanych 
oraz srodkow chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi" (wybrae 
odpowiednie zakazy w zaleznosci od warunkow dopuszczonych w projekcie ochrony zieleni, 
przy czym zakaz skladowania i wylewania materialow budowlanych oraz srodkow chemicznych, 
a takZe zakaz wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi Sll obligatoryjne w kazdym 
przypadku). 

C. Zabezpieczenie drzew i krzewow 

Na czas prowadzenia robot niezbydne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewow 
rosnllcych na placu budowy, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia. 

Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czcrsci: korzeni, pni, koron. Preferowanym dzialaniem jest 
ogrodzenie po granicy strefy ochrony drzewa, tymczasowym ogrodzeniem 0 wysokosci min. 1,5 m 
i wylllczenie tej strefy z obszaru budowy. Zabezpieczenia te obejmujll: 

a. W zakresie systemu korzeniowego: 

wygrodzenie strefy ochrony drzewa (SOD) (wg ww. wskazan), a w przypadku braku takiej 

mozliwosci - wygrodzenie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa (NSOD); 

odciycie strefy robot ziemnych od systemu korzeniowego scianll szczelnll, zabitll do glybokosci 

zalegania warstw nieprzepuszczalnych, dajllCl! ochrony korzeni przed: dalszll ingerencjll ze strony 
wykopu, przesychaniem, obnizaniem poziomu zwierciadla wod gruntowych; 

w przypadku koniecznosci poruszania siy sprzytu, maszyn i srodkow transportu w obszarze strefy 

ochrony drzewa, nalezy zrealizowae drogi technologiczne z zachowaniem nastypujllcych zasad: 

o ochrona gruntu i znajdujllcych siy w nim korzeni przed nadmiernym zagyszczeniem; 

o konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszll zapewniae rownomierny rozklad 
punktowo przylozonych sit nacisku kol pojazdow na wiyksZIl powierzchniy, zmniejszajllc 
jednostkowy nacisk najednostky powierzchni; 

o nalezy ograniczye do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowy drogi 
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczye 
je wylllcznie do warstwy darni; 

o droga technologiczna powinna miee podbudowy z kruszywa lamanego. Zaleca siy uzycie 
piasku lub pospolki; nie moze bye stabilizowana cementem, ani Zadnymi srodkami 
chemicznymi; 

o zaleca siy oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej 
warstwll geowlokniny, celem ograniczenia mieszania siy kruszyw z podbudowy drogi 
z gruntem rodzimym oraz dla latwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac; 

Strona 32 z 129 



o nawierzchnia drogi technologicznej musi bye latwo demontowalna, zaleca si~ uzycie 

prefabrykowanych plyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno si~ uzywae nawierzchni 

wylewanych lub ukladanych na mokro (wylewanego betonu, czy mas bitumicznych), 

nawierzchnia zbudowana wyl'lcznie z zag~szczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy 

wierzchniej) jest niewystarczaj'lca; 

ochron~ korzeni w wykopie (patrz rozdziaI2.3 .2. E). 

b. W zakresie pnia drzewa, kt6rego wysokose wynosi minimum 2 m (w przypadku braku mozliwosci 

wygrodzenia drzewa po granicy SOD lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w 

spos6b wystarczaj'lcy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracuj'lcy na budowie sprz~t - koparki, 

ladowarki, dzwigi, itp.): 

oslon~ pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 - 3 m). Odeskowanie 

powinno spelniae nast~puj'lce zasady: 

o osloni~cie dookola calej powierzchni pnia, 

o grubose desek min. 2 cm, 

o zastosowanie pomi~dzy powierzchni'l pnia a odeskowaniem material6w amortyzuj'lcych 
ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowl6kniny -

o gramaturze min. 100 g/m2
, maty kokosowej , itp.), 

o zakaz opierania dolnej cz~sci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych, 

o ciasne i solidne spi~cie desek dookola tasm'llub drutem stalowym (ewentualnie szerok'l tasm'l 

z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia 

przed ich wypadaniem lub wyci'lganiem przez osoby postronne, 

o oszalowanie pni powinno zapewniae swobodny dost~p powietrza (nie powinno bye szczelne), 

aby nie doszlo do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizm6w na korze, 

o zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze miee obsypanej ziemi'l szyi korzeniowej , 

ani desek opartych 0 szyj~ korzeniow'l. 

W przypadku drzew mniejszych rozmiar6w oraz okaz6w wielopniowych rosn'lcych rozlozyscie nalezy 

stosowae czasowe wygrodzenie. 
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Ryc. 9. a i b Przyklady zabezpieczenia krzew6w i malych drzew za pomoc'l czasowego wygrodzenia 

oraz zabezpieczenie pnia (pomi~dzy pniem a deskami zastosowano slomiane maty). 

c. W zakresie korony drzewa tub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony 

drzewa tub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w spos6b wystarczaj~cy korony 

drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracuj~cy na budowie sprzt;t - koparki, ladowarki, 

diwigi, itp.): 

profilaktyczne podwi~zanie konar6w i galt;zi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich 

zlamania), wchodz~cych w kolizjt; z obszarem roboczym sprzt;tu budowlanego lub srodk6w 

transportu i skierowanie ich poza tt; streft;; 

w przypadku braku mozliwosci podwi~zania konar6w i galt;zi lub w przypadku, gdy nie bt;dzie 

to wystarczaj~ce, dopuszcza sit; profilaktyczne ich przycit;cie, z zachowaniem nastt;puj~cych 

zasad: 

o cit;cia musz~ sit; ograniczae do niezbt;dnego mlmmum me powinny przekraczae 10% 

oraz nie mog~ przekraczae 30% objt;tosci korony drzewa, kt6ra rozwint;la sit; w calym okresie 
rozwoju rosliny, 

o cit;cia nie mog~ zaburzae statyki drzewa, ani prowadzie do wyrainej asymetrii korony przed 

zabiegiem posiadaj~cej pokr6j regularny, 

o miejsca i spos6b wykonania cit;e musz~ bye wskazane oraz nadzorowane przez nadz6r 

dendrologiczny na budowie, a w przypadku braku jego ustanowienia - uzgodnione z jednostk~ 

odpowiedziatn~ za utrzymanie zieleni, 

o cit;cia powinny bye wykonane przez osobt; wyspecjalizowan~ i doswiadczon~ w tym zakresie 

(arborysta, ogrodnik itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuk~ ogrodnicz~ i arborystyczn~; 

w przypadku wyst~pienia ryzyka nadmiernego zapylenia Iisci drzewa lub krzewu w wyniku prac 

budowlanych, zaleca sit; stosowanie zabezpieczen przeciwpylowych dla roslin, ustawionych 

na granicy strefy ochrony drzewa (mog~ bye zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem 

nastt;puj~cych zasad: 

o lokalizacja i wysokose ekranu musi zabezpieczae koront; drzewa lub krzewu przed 

nadmiernym zapyleniem, 

o ekran musi bye przepuszczalny dla powietrza i swiatla (zaleca sit; specjatne siatki 
przeciwpylowe z tworzyw sztucznych 0 odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, 

pozwalaj~cych przenikae powietrzu, lecz zatrzymuj~cych zawieszone w nim pyly). 

Szczegolne zabezpieczenia naleiy wykonae dla pomnik6w przyrody oraz innych drzew cennych, 

kt6re zagrozone s~ szkodliwym oddzialywaniem inwestycji. W takich przypadkach konieczne jest: 

rozpisanie szczeg610wego planu nadzoru; 

zalozenie piezometr6w w celu monitorowania poziomu w6d gruntowych; 

obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa. 

D. Piel~gnacja roslin podczas robot budowlanych 

Prace pielt;gnacyjne przy drzewostanie na placu budowy maj~ za zadanie ograniczye ryzyko 

uszkodzenia roslin, maksymalnie zwit;kszye ich szanse na przezycie a w razie koniecznosci 

minimalizowae skutki powstalych szkOd. Pielt;gnacja i biez~ce utrzymanie roslin jest obowi~zkowa 
dla: 

wszystkich roslin znajduj~cych sit; na placu budowy; 
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roslin rosn'!cych poza placem budowy, lecz obj~tych oddzialywaniem rob6t budowlanych, 
kt6re ulegn,! uszkodzeniu lub S,! narazone na uszkodzenia, w ramach trwania budowy. 

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuj,!: 

podlewanie w okresach POSUChylS i suszy; 

regularne przegl,!dy stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddzialywaniem prac 
budowlanych - co 2 tygodnie lub z inn,! cz~stotliwosci,! wg wskazan zamawiaj,!cego lub nadzoru 

oraz korekt~ lub napraw~ zabezpieczen roslin; 

lednoczesnie w razie potrzeby mog,! bye podejmowane odpowiednie dzialania naprawcze: 

usuwanie suchych gal~zi i konar6w, 

odpowiednie zabezpieczanie, powstalych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod 
nadzorem dendrologicznym), 

Zasady prowadzenia zabieg6w piel~gnacyjnych roslin szczeg6lowo opisano w rozdziale 5.1.3. Zakres 
zabieg6w piel~gnacyjnych powinien bye kazdorazowo ustalany z zamawiaj,!cym. Konieczne 
do przeprowadzenia zabiegi powinny bye okreslone w OPZ lub projekcie budowlanym. 

E. Prace porz'ldkowe i rekultywacja gleby po zakonczeniu prac budowlanych 

Po zakonczeniu gl6wnych prac budowlanych niezb~dne jest uporz,!dkowanie terenu oraz rekultywacja 
gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. W zaleznosci od potrzeb zabiegi te mog,! obejmowae: 

usuni~cie wszelkich odpad6w i zanieczyszczen; 

zdj~cie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby 

nie uszkodzie korzeni, zaleca si~ prace r~czne); 

rozluznienie nadmiernie zag~szczonego gruntu, poprzez jego upraw~ kultywatorem, a w przypadku 
zag~szczenia gl~bszych warstw gruntu na wi~kszych terenach zieleni (parkach, zielencach) 
poprzez ork~ i bronowanie; w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykonae w 
spos6b bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu spr~zonego powietrza lub poprzez nakluwanie 
gleby; 

w razie koniecznosci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymian~ gleby 
wykonae w spos6b bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu spr~zonego powietrza. 

2.3.2. Technologie minimalizuj'lce kolizje z roslinami 

Dla wszelkich inwestycji nalety wdrazae metody minimalizowania kolizji z roslinami podczas prac 
wykonawczych, kt6rymi sa dzialania inzynieryjne i modyfikacje proces6w wykonawczych zmierzaj'lce 
do ograniczenia negatywnego oddzialywania na rosliny. Kluczowe jest aby wskazane ponizej 
rozwi,!zania przewidziee na wczesnym etapie inwestycji - w szczeg6lnosci na etapie projektowym 
oraz w kosztorysach. 

A. Rozwi'lzania projektowe 

W ramach prac projektowych zaleca si~ wdrazanie nast~puj,!cych rozwi'!zan technicznych 
minimalizuj,!cych kolizje z zastanymi drzewami: 

15 Posucha - dlugotrwaly brak deszczu i utrzymuj,!ce siy przez dluzszy czas upaly (slownik PWN). 
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podloza strukturalne; 

chodniki wyniesione (pomosty); 

krawyzniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym); 

fundamenty palo we zamiast law fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia); 

nawierzchnie polprzepuszczalne bez stabilizacji podbudowy cementem, w tym nawierzchnie 

utwardzone przepuszczaj'!ce wody (np. z kruszywa spajanego zywic,!); 

kanaly technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanaly teletechniczne) - kanaly 
umozliwiaj,!ce zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych 

wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napiycia i zasilanie oswietlenia); 

zawyzenia i dodatkowe oznakowania ci,!gow komunikacyjnych, ktore pozwol'! na zachowanie 

drzew. 

Rozwi,!zania projektowe poprawiaj,!ce warunki siedliskowe nowo projektowanych drzew wymieniono 
w rozdziale 3.3.2. D. 

B. Technologie bezrozkopowe 

W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z systemem korzeniowym, nale:iy preferowac 
realizacje robot z wykorzystaniem technologii bezrozkopowych, takich jak: 

przewiert sterowany; 

przecisk; 

bezrozkopowe technologie naprawy sieci. 
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C. Prace ziemne wykonywane spr~zonym powietrzem 

Wydmuchiwanie gruntu sprei:onym powietrzem - prace ziemne polegajace na stopniowym 

wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprezonego powietrza, 

kt6re nie powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego. 

Metoda ta pozwala na dokonywanie wykop6w do glt(bokosci kilkudziesiyciu centymetr6w 

(a w przypadku zespolenia prac z odpowiednim odkurzaczem odbieraj'lcym urobek nawet glt(biej), 
w celu rozpoznania rzeczywistego ukladu korzeni, poprawy wlasciwosci gleby (patrz: 5.1.3. D) 

oraz ochrony korzeni, w tym: 

okreslenia rzeczywistego zasit(gu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrolna) 

i dostosowanie rozwi'lzan projektowych do wynik6w tego badania; 

diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunk6w siedliskowych, w tym nawozenia 

i wymiany gleby; 

posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w podlozu strukturalnym jako 

podbudowy ci'lgu komunikacyjnego bez ruchu samochodowego. 

Po wykonaniu niezbt(dnych czynnosci nalezy niezwlocznie przykryc gruntem odslonit(te korzenie. 
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korzeniowego za pomocq spr~zonego 

powietrza - przygotowanie drzewa do 

przemieszczenia (ir6dlo: 

https://takingplaceinthetrees.net/category/ 

air-spade/). 



Rye. 11. Odslanianie systemu 

korzeniowego za pomoq spr~zonego 

powietrza (Fot. Maciej Motas). 

D. Zabezpieczenie korzeni pod nawierzchniami 

W ramach realizacji nawierzchni ci'lg6w pieszych i rowerowych w strefie ochrony drzewa (SOD) 

na etapie projektowym zaleca siy: 

rozpoznanie zasiygu systemu korzeniowego na etapie projektowym np. 

wydmuchiwania gruntu spryzonym powietrzem, w celu zaprojektowania 

minimalizowania kolizji z roslinami podczas prac wykonawczych; 

za pomoc'l 
technologii 

zaprojektowanie rozwi'lzan ograniczaj'lcych kolizje z korzeniami oraz umozliwiaj'lcych infiltracjy 
w6d opadowych w strefy korzeni drzew. 

Na etapie realizacji prac, zabezpieczenie zastanych korzeni pod nawierzchniami obejmuje nastypuj'lce 
prace: 

odsloniycie koliduj'lcych fragment6w korzeni np. za pomoc'l technologii wydmuchiwania gruntu 
spryzonym powietrzem i zabezpieczenie odsloniytych korzeni; 

wyb6r sposobu zachowania korzeni : korekta konstrukcji nawierzchni, np. poprzez mleJscow'l 

rezygnacjy z obrzezy, zamiany fundamentowania krawyznik6w z lawy na fundamenty punktowe, 

wyplycenie lub wyniesienie do g6ry warstw nawierzchni, itp. (po uzgodnieniu tych rozwi'lzan 

z projektantem, nadzorem i zamawiaj'lcym); przeglybienie terenu w celu zachowania korzeni 

pod podbudow'l ci'lgu komunikacyjnego lub odginanie elastycznych korzeni poza przebieg ci'lgu 

komunikacyj nego; 

stworzenie warunk6w dla prawidlowego rozwoju systemu korzeniowego: 

o pod podbudow'l ci'lgu komunikacyjnego poprzez wypelnienie ziemi'l urodzajnq/substratem 

illub nawozenie i zabezpieczenie korzeni agrowI6knin'l, 

o w obrybie podbudowy ci'lgu komunikacyjnego nieprzeznaczonego do ruchu samochodowego -
stosowanie podloZy strukturalnych, 

o w s'lsiedztwie ci'lgu komunikacyjnego poprzez poprawy warunk6w siedliskowych roslin, 
nawozenie i zachowanie zastanego poziomu gruntu; 

zapewnienie infiltracji w6d opadowych w kierunku korzeni drzew. 
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E. Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach 

Ze wzglydu na czas pozostawiania niezasypanego wykopu, rozroznia siy nastypuj/lce sposoby 
zabezpieczenia scian wykopow oraz korzeni drzew i krzewow: 

a. dla wykopow krotkotrwalych (do 1 tygodnia): 

przykrycie scian wykopu materialem utrzymuj/lcym wilgoe w przypadku dodatniej temperatury 
powietrza lub chroni/lcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej - mozna 
do tego celu uzye: grubej agrowlokniny (0 gramaturze min. 100 g/m2

), maty kokosowej 

(iub podobnej), lub materialu 0 podobnych wlasciwosciach. Niezaleznie od uzytego materialu, 

powinien on bye przymocowany do scian wykopu za pomoc/l odpowiednich kolkow lub szpilek; 

sciany wykopu, zabezpieczone materialem utrzymuj/lcym wilgoe nalezy regularnie zraszae wod/l 
w okresach posuchy i suszy, celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni; 

b. dla wykopow dlugotrwalych (powyzej 1 tygodnia): 

zaleca siy zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu, np. poprzez budowy: 

o tymczasowej sciany z desek, 

o przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia glybokich 
wykopow (tzw. "sciany berlinskie", sciany szczelne, sciany rozporowe, itp.), ktore zwykle 
S/l wystarczaj/lce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczaj/lje takze przed przesychaniem, 

o w przypadku scian budowanych na krawydzi wykopu, zaleca siy zastosowanie dodatkowej 
warstwy umozliwiaj/lcej regeneracjy obciytych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo
piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu, itp.), 

o w wykopach liniowych pod ukladanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miary 

mozliwosci zachowae nienaruszone wszystkie korzenie 0 srednicy powyzej 3cm, odpowiednio 
je zabezpieczaj/lc przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie 
agrowloknin/l 0 gramaturze min. 100g/m2

, siee ukladae pod korzeniami. 

2.3.3. Sposoby poprawy warunk6w siedliskowych 

Wiele stanowisk dla roslin w terenach zurbanizowanych jest silnie przeksztalconych - posiada 
zagyszczone i zanieczyszczone podloze, pozbawione warstwy organicznej. W efekcie pogarsza siy 

witalnose roslin, a wprowadzenie nowych nasadzen jest praktycznie niemozliwe. W takich 
przypadkach konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu rekultywacji i ochrony powierzchni 
biologicznie czynnych. Poprawa warunkow siedliskowych roslin obejmuje kompleksowe dzialania, 
dostosowane do dane go stanowiska, poprawiajace dost~pnose: wody, powietrza i skladnikow 
odzywczych dla roslin oraz dzialania ochronne minimalizuj'lce antropopresj~ na siedlisko. 

Dzialania z zakresu poprawy warunkow siedliskowych nalezy przewidziee na etapie projektowym, 
w szczegolnosci dla inwestycji realizowanych w s/lsiedztwie drzew w rejonie Centrum Lodzi. Poprawy 
warunkow siedliskowych powinna poprzedzae procedura analizy zanieczyszczenia gleby - badania 
fizyczno-chemiczne gleby wskazuj/lce zakres nawozenia oraz potencjaln/l chlonnose dla wody. 

Poprawa warunkow siedliskowych obejmuje trzy rodzaje dzialan: 

a. Podstawowe zabiegi piel~gnacyjne (omowione szerzej w rozdziale 5.1.3. ) to: wymiana 
wierzchniej warstwy gleby z wykorzystaniem technologii wvdmuchiwania gruntu sprezonym 
powietrzem; aeracja; nawozenie; sciolkowanie; mikoryzacja i podlewanie. 

b. Pozyskanie i retencja wod opadowych (omowione szerzej w rozdziale 3.2.4. ): 

poprawa struktury gruntu (do glybokosci ok. 80 cm); 
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uksztaltowanie terenu w celu poprawy splywu wod opadowych; 

pozyskiwanie i zagospodarowanie wod opadowych z dachow oraz ci,!gow komunikacyjnych. 

c. Minimalizowanie antropopresji: 

ograniczniki wjazdu na tereny zieleni ( zgodne z Zarzadzeniem Nr 2403IVIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 28 pazdziemika 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych okreslaj,!cych 
zalecane typy elementow stanowi'!cych ochrony zielencow oraz ci,!gow pieszych i rowerowych), 
ktore ograniczaj,! zadeptywanie zielencow, ale nie stanowi,! bariery dla malych ssakow); 

stosowanie miejscowych zwyzen ci,!gow komunikacyjnych pol'!czonych z wyraznym 
oznakowaniem, w celu ograniczania powierzchni utwardzonych w s,!siedztwie drzew - 0 ile nie 
stoi to w sprzecznosci z obowi,!zuj,!cymi przepisami; 

porz'!dkowanie ruchu kolowego i parkowania w s,!siedztwie terenow zieleni. 

Wskazane sposoby poprawy warunkow siedliskowych, stanowi,! zalecane rekompensaty za: usuwanie 
drzew, uszkodzenia roslin, zniszczenia terenow zieleni, itp. 
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2.3.4. Ochrona drzew na cmentarzach 

Podczas wykonywania poch6wk6w na cmentarzach nalezy stosowae siy do zasad wynikaj,!cych 

z wyznaczania stref ochronnych wok61 drzewa (patrz rozdzial 2.3.1. B), czyli: strefy ochrony drzewa 
(SOD) oraz nienaruszalnej strefy ochrony drzewa (NSOD). 

A. Pochowki w strefie ochrony drzewa (500) 

Podczas poch6wku w strefie ochrony drzewa (SOD) nalezy stosowae nastypuj,!ce zasady: 

ograniczye do minimum wszelkie prace ziemne dla drzew 0 obwodzie pnia powyzej 200 cm 

i nie lokowae tam nowych grob6w; 

w ci,!gujednego roku nie lokowae wiycej niz 2 nowych grob6w; 

w przypadku prowadzenia prac ziemnych zwi,!zanych z doch6wkami do istniej,!cych grob6w 
nalezy traktowae je jako wykonanie jednego now ego grobu; 

wszelkie prace ziemne nalezy rozpoczynae (do glybokosci minimum 60 cm) przy pomocy narzydzi 
rycznych (szpadli, kilof6w, itp.) lub przy uzyciu spryzonego powietrza - tzw. wykop 

udostypniaj,!cy, w celu sprawdzenia jak ksztahuje siy system korzeniowy w tym miejscu i w razie 
koniecznosci zastosowae zabiegi minimalizuj,!ce kolizje z korzeniami drzewa (patrz rozdziaI2.3.2. 
), dalsze (glybsze) prace mozna prowadzie przy uzyciu sprzytu mechanicznego pod warunkiem 

zachowania korzeni napotkanych w wykopie udostypniaj,!cym; 

powstrzymae siy z prowadzeniem wszelkich prac przy wykonywaniu nowych grob6w w okresie 
silnego wzrostu drzew, czyli w okresie wiosny i pocz,!tku lata; 

w przypadku, kiedy wykop pod poch6wek rna pozostae otwarty na wiycej niz 24 godziny, nalezy 
zabezpieczye jego sciany przed wysychaniem (a zim,! takZe przemarzaniem) znajduj,!cych siy tam 
korzeni (patrz rozdziaI2.3.2. E); 

dopuszczalne jest wykonywanie bez ograniczen doch6wk6w urnowych w obrybie SOD, 
kt6re nie wi,!z,! siy ze znacmymi uszkodzeniami strefy korzeniowej. 

B. Pochowki w nienaruszalnej strefie ochrony drzewa (NSOO) 

Co do zasady, nie nalezy wykonywae nowych poch6wk6w w obrybie nienaruszalnej strefie ochrony 
drzewa (NSOD), wyznaczonej wedlug zasad podanych w rozdzial 2.3.1. B. Podczas poch6wku 
w NSOD, nalezy stosowae nastypuj,!ce zasady: 

nie dopuszcza siy mozliwosci wykonania poch6wk6w tradycyjnych, to jest w postaci trumny 
lub grobowca w NSOD, chyba ze istniej,!cy gr6b jest glybinowy, a poch6wek tradycyjny 
rna charakter doch6wku; 
poch6wek w NSOD jest mozliwy wyl,!cznie w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach 

i to jedynie przy dochowaniu urny do istniej,!cego grobu, w takich przypadkach nalezy jednak 
stosowae siy do ponizszych zasad: 
o wykop nie moze przekraczae wymiar6w 50 cm x 50 cm w rzucie poziomym, 
o wykop pod poch6wek urny mozna wykonywae jedynie przy pomocy narzydzi rycznych 

(szpadli, kilof6w, itp.) lub z wykorzystaniem spryzonego powietrza, bez uzycia sprzytu 

mechanicznego (koparek), stale kontroluj,!c czy nie ulegaj,! uszkodzeniu korzenie gl6wne 
decyduj,!ce 0 statyce drzewa, 

o prace ziemne wykonywane w obrybie NSOD powinny bye prowadzone pod nadzorem 
w zakresie ochrony drzew i krzew6w (patrz rozdziaI2.3.5. ), 
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o w przypadku stwierdzenia w wykopie obecnosci korzeni gl6wnych decyduj'lcych 0 statyce 
drzewa i wyst'lpienia ryzyka ich uszkodzenia, nalezy bezwzgl((dnie odst'lpie od dalszych prac, 

rozpocz((ty wykop zasypae, a poch6wek zlokalizowae w innym miejscu. 

2.3.5. Standardy prowadzenia nadzorow 

W procesie inwestycyjnym realizowane S'l trzy rodzaje nadzor6w: 

Nadzor autorski - realizowany przez autoraC -6w) projektu w zakresie zgodnosci z dokumentacja 

projektowa; 

Nadzor inwestorski - realizowany przez specjaliste( -6w) na zlecenie inwestora w zakresie: zgodnosci 
z dokumentacj'l projektow'l, standard6w i jakosci realizacji prac oraz uzytych material6w, zgodnosci 
z przepisami prawa, koszt6w prowadzenia rob6t oraz zgodnosci z harmonogramem prowadzenia rob6t; 

Nadz6r inwestorski, moze bye realizowany w konkretnej specjalnosci lub kompleksowo poprzez 

zesp61 specjalist6w w poszczeg6lnych branzach technicznych. 

Zakres prac zwi'lzanych z nadzorem inwestorskim na terenach zieleni obejmuje w szczeg6lnosci: 

reprezentowanie zamawiaj'lcego przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania 
inwestycyjnego z zatwierdzonym projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych material6w, a w szczeg6lnosci 
zapobieganie zastosowaniu wyrob6w wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania, 

sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych ulegaj'lcych zakryciu lub zanikaj'lcych (prac zanikowych) 
oraz udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiekt6w budowlanych oraz w odbiorze koncowym, 

potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuni((cia wad, a takze - na z'ldanie 

zamawiaj'lcego - kontrolowanie rozliczen rob6t budowlanych, 

biez'lca kontrola obslugi geotechnicznej i geodezyjnej wykonawcy rob6t pocz'lwszy od kontroli 
geodezyjnej na etapie tyczenia oraz wykonania korytowania, 

pozyskanie, zweryfikowanie i dostarczenie inwestorowi niezb((dnych protokol6w, 

weryfikacja poprawnosci wykonania dokumentacji powykonawczej, 

potwierdzanie gotowosci do Wszcz((cia procedury odbiorowej. 

Nadzor wykonawczy - realizowany przez specjalisteC -6w) na zlecenie wykonawcy gl6wnie 

w zakresie ustalonym z Kierownikiem Budowy lub kierownikiem prac. 

Niezaleznie od wyzej wymienionych rodzaj6w, nadzory w zakresie dotycz'lcym zieleni mog'l 
obejmowae trzy zakresy merytoryczne: 

Nadzor w zakresie utrzymania zieleni - nadz6r maj'lcy na celu prawidlowe prowadzenie prac 
zwi'lzanych z utrzymaniem zieleni (zabiegami piel((gnacyjnymi, konserwacj((, ci((ciami, itp.) 

Obowi'lzki nadzoru w zakresie utrzymania zieleni: 

weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie utrzymania zieleni (0 ile taka zostala 
przygotowana); 

kontrola prawidlowosci realizacji zadan wynikaj'lcych z dokumentacji projektowej (0 ile taka 
zostala przygotowana), a takze ich zgodnosci z zasadami przyj((tymi w ogrodnictwie, arborystyce, 
ksztaltowaniu teren6w zieleni, itp oraz z przepisami prawa; 

bezzwloczne informowanie zamawiaj'lcego w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien 
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oraz pojawiania siy propozycji rozwi,!zan zamiennych w zakresie utrzymania zieleni; 

proponowanie wlasnych rozwi,!zan zamiennych lub dzialan naprawczych. 

Nadzor w zakresie ksztaltowania zieleni - nadz6r podczas realizacji inwestycji, maj,!cy na celu 
prawidlowe zakladanie nowej zieleni, zgodnie z dokumentacj,! projektow,! (patrz rozdzial 3.4. ). 

Nadz6r ten zasadniczo powinien bye prowadzony w ramach nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo moze 
jednak bye prowadzony w ramach zespolu Kierownika Budowy, po stronie wykonawcy - nadz6r 

wykonawczy. 

Obowi,!zki nadzoru w zakresie ksztaltowania zieleni: 

weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ksztaltowania zieleni (Projektu 

Budowlanego, w tym projekty zagospodarowania terenu; Projektu Wykonawczego; Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t); 

kontrola prawidlowosci realizacji zadan wynikaj,!cych z dokumentacji projektowej, a takZe 
ich zgodnosci z zasadami przyjytymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztaltowaniu teren6w zieleni, 

itp oraz z przepisami prawa; 

monitorowanie i dokumentacja stanu sadzonych roslin oraz ich zabezpieczen; 

nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy zakladaniu zieleni, w szczeg6lnosci prac 
zanikowych; 

prowadzenie dziennika nadzoru; 

udzial w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy, w zakresie spraw 
dotycz'!cych ksztaltowania zieleni; 

bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (Inwestor, Nadz6r 
Inwestorski, Kierownik Budowy, kierownicy rob6t) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien 
oraz propozycji rozwi,!zan zamiennych w zakresie ksztaltowania zieleni; 

proponowanie wlasnych rozwi,!zan zamiennych lub dzialan naprawczych. 

Nadzor w zakresie ochrony zieleni - nadz6r, podobnie jak poprzedni, podczas realizacji inwestycji, 
maj,!cy na celu ochrony zieleni na placu budowy, zgodnie z dokumentacj,! projektow'! (patrz rozdzial 
3.4. ). Zaleca siy, aby ochrona zieleni realizowana byla w ramach nadzor6w inwestorskich. Nadz6r ten 
wymagany jest w przypadku: 

realizacji prac zwi'!zanych z urz,!dzaniem zieleni na terenach zieleni; 

real izacj i prac na terenie inwestycji, w kt6rej sklad wchodz'! drzewa i/lub krzewy w kolizji 
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbi6rki); 

realizacji prac na terenach miejskich (np. place lub pasy drogowe), kt6re wchodz'! w kolizje 
z drzewami i krzewami (kolizje w SOD i NSOD). 

Obowi,!zki nadzoru w zakresie ochrony zieleni: 

weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (Projektu Budowlanego, 
Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t), w tym 
w szczeg6lnosci operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni; 

kontrola prawidlowosci realizacji zadan wynikaj,!cych z dokumentacji projektowej, a takZe ich 
zgodnosci z przepisami prawa, umow'! z zamawiaj,!cym, zasadami przyjytymi w ogrodnictwie, 
arborystyce, ksztaltowaniu teren6w zieleni, itp.; 

monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objytych ochron,! oraz ich zabezpieczen na placu 
budowy; 
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nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegolnosci prac 

zanikowych; 

prowadzenie dziennika nadzoru; 

formulowanie zalecen dotyCZllcych ochrony drzew i krzewow (patrz rozdzial 2.3.1. ) 

oraz minimalizowania kolizji z roslinami (patrz rozdziaI2.3.2. ); 

udzial w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy, w zakresie spraw 

dotyCZllcych ochrony zieleni; 

bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (lnwestor, Nadzor 

lnwestorski, Kierownik Budowy, kierownicy robot) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien 

oraz propozycj i rozwillzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla 

drzew - zgloszenie kierownikowi robot potrzeby wstrzymania ich; 

proponowanie wlasnych rozwillzan zamiennych lub dzialan naprawczych. 

Rye. 12. Roznorodne formy zieleni 

Fot. L. Dworniczak. 

retencja wody opadowej w przestrzeni publicznej. 
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3. Standardy projektowania zieleni 

Opracowane standardy dotycz'! w szczeg6lnosci ksztaltowania zieleni, niemniej wiykszose wytycznych 

nawi,!zuje do szeroko rozumianego zagospodarowania terenami zieleni, kt6re obejmuje r6wniez 

aspekty budowania ci,!g6w komunikacyjnych, malej architektury i innych element6w infrastruktury. 

Standardy projektowania zieleni odnosz'! siy w szczeg6lnosci do nastypuj,!cych przestrzeni 

publicznych: 

zielen w pasach drogowych i na placach - uklady zieleni wysokiej illub niskiej wzdluz ci,!g6w 

komunikacyjnych; 

skwery, zielence, parki kieszonkowe - najmniejsze tereny zieleni, zazwyczaj powi'!zane 
funkcjonalnie i kompozycyjnie z ukladem drogowym; 

parki osiedlowe - male i srednie parki ksztaltowane z uwzglydnieniem biez'!cych funkcji 

rekreacyjnych i wypoczynkowych; 

parki dzielnicowe - wiyksze kompleksy zieleni urz,!dzonej , przystosowane do duzego ruchu 

(w szczeg6lnosci w weekendy) oferuj,!ce szerszy program rekreacyjny, kulturalny i uslugowy; 

zaplanowane z uwzglydnieniem dobrej dostypnosci komunikacyjnej i ruchu rowerowego. 

W ramach niniejszych standard6w nie poruszono kwestii projektowania specjalnych teren6w zieleni 

(np. ogrod6w przy obiektach oswiaty lub cmentarzy), niemniej wiele wytycznych moze bye pomocne 
przy urz,!dzaniu i utrzymaniu tych teren6w. 

Rye. 13. Fragment rysunku prezentujilcego rozmieszczenie urzildzonych terenow zieleni w Lodzi 

(Zrodlo: www.mpu.lodz.pl/page/file. php ?id=662). 
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3.1. Uwarunkowania dla procesu projektowego 

Ponizej przedstawiono wybrane aspekty, jakie nalezy uwzglydnie na etapie przedprojektowym, 

w uzupelnieniu do um6wionych wczesniej typ6w/element6w dokumentacji zwi'!zanych z ochron,! 
zieleni (patrz rozdzial: 2.2. ) i wytycznych dla ochrony zieleni na obszarze inwestycji (patrz rozdzial: 
2.3. ). 

3.1.1. Studia i analizy przedprojektowe 

A. Studia przedprojektowe - zebranie informacji 0 obszarze opracowania 

W ramach studi6w przedprojektowych, konieczne jest zebranie dostypnych informacji w uzupelnieniu 

materia16w przekazanych przez zamawiaj,!cego w zakresie: 

funkcji i przeznaczenia terenu: struktura wladania terenu, MPZP a w przypadkujego braku decyzja 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zalozenia do projektu planu miejscowego - w 
zakresie ochrony i ksztaltowania zieleni (np. projektowane tereny zieleni urz'!dzonej ZP, place 
publiczne PP, projektowane szpalery drzew, strefy ochrony zespo16w wartosciowej zieleni, itd.), a 
takze istniej,!ca i przewidywana dla terenu inwestycji oraz jego s,!siedztwa struktura przestrzenna, 
mog,!ca miee wplyw na spos6b ksztaltowania zieleni (wzajemne oddzialywania s,!siaduj,!cych 
obszar6w, wyznaczone w MPZP linie zabudowy obowi,!zuj,!ce lub pierzejowe bezposrednio przy 
terenie inwestycji, itd.); 

srodowiska przyrodniczego (np. warunki klimatyczne, uksztaltowanie terenu, warunki hydro

geologiczne, rodzaj gleby, rodzaje siedlisk oraz gatunki grzyb6w, roslin i zwierz'!t); 

srodowiska kulturowego (historyczne zagospodarowanie, przeksztatcenia i funkcjonowanie 
terenu). 

Studia przedprojektowe powinny bye dostosowane do skali i rodzaju inwestycji. 

W odniesieniu do obiekt6w i obszar6w objytych ochron,! na podstawie przepis6w 0 ochronie zabytk6w 
i opiece nad zabytkami, dla koncepcji projektowych oraz projekt6w realizowanych dla rewaloryzacji 
zabytkowych terenow zieleni, przede wszystkim parkow i ogrodow oraz zieleni stanowhlcej 
integralne otoczenie zabytkowych budowli, wymagane jest opracowanie studium historycznego 
w postaci kwerendy materia16w archiwalnych. Kwerenda interpretacyjna - opracowanie naukowe 

obejmujace zestawienie i interpretacje (krytycznll analize) przekaz6w ir6dlowych i opracowan na 
temat dane go obiektu i jego kontekstu. 

Kwerenda dla teren6w zieleni obejmuje: 

przedstawienie i interpretacja ir6del pisanych, materia16w kartograficznych, planow budowlanych 
oraz ikonografii; 

om6wienie zastosowan ir6del na potrzeby rewaloryzacji obiektu oraz dzialan edukacyjnych; 

opracowanie kalendarium obiektu; 

opracowanie wniosk6w w postaci charakterystyki obiektu ze szczeg6lnym uwzglydnieniem jego 
walor6w kulturowych; 

przygotowanie dokumentacji fotograficznej zachowanych zasob6w kulturowych. 

Opracowanie kwerendy interpretacyjnej jest obowi¥kowe dla zagospodarowania otoczenia obiekt6w 
i obszar6w objytych form,! ochrony konserwatorskiej. 

Strona 46 z 129 



B. Analizy dla teren6w zieleni 

Opracowania projektowe realizowane dla teren6w zieleni powinny bye poprzedzone analizami 
przedprojektowymi, kt6rych zakres nalezy dostosowae do skali i charakteru ksztaltowanego terenu 
oraz cel6w dokumentacji projektowej. Na przyklad projektowanie rozleglych park6w wymaga 
szczeg6lnego rozczytania uwarunkowan przyrodniczych: siedlisk, zastanej fauny i flory, powi~zan 
ekologicznych, zasilania obszaru wodami, itd. Natomiast mniejsze zielence 0 duzym stopniu 
zainwestowania wymagaj'l rozpoznania kwestii funkcjonalnych i technicznych (np. potok6w ruchu 

i dostypnosci, lokalizacji uslug, kolizji z infrastruktur~, itp.). 

Zaleca siy prowadzenie analiz przedprojektowych w czterech aspektach srodowiska: 

a) Uklad funkcjonalno-przestrzenny: 

obecne funkcje obszar6w, linie rozgraniczaj~ce (granice administracyjne, katastralne, granice 
obszar6w 0 r6znym sposobie uzytkowania, linie regulacyjne); 

uklad komunikacyjny (w tym nawierzchnie) w powi~zaniu z dostypnosci~ do obiekt6w 

budowlanych; 

mala architektura (m.in. ogrodzenia, meble miejskie, elementy informacji przestrzennej) 

oraz infrastruktura techniczna i turystyczna; 

wladanie ziemi'l oraz funkcje obszar6w i obiekt6w okreslone w dokumentach planistycznych 
(w Studium, MPZP, decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w zalozeniach do 

projektu planu miejscowego); 

aspekty spoleczne. 

b) Srodowisko przyrodnicze: 

struktury i elementy zwi~zane z fizjografi~ terenu (zwlaszcza: uksztaltowanie, naslonecznienie, 
podloze geologiczne, gleby, wody plyn~ce i stoj~ce); 

pokrycie terenu (rozpatrywane pod k~tem rodzaju siedliska) orazjego wazniejsze elementy; 

flora i fauna towarzysz~ca siedliskom; 

prawne formy ochrony przyrody, zgodnie z ustaw~ 0 ochronie przyrody (w tym: rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki 
przyrody (ozywionej i nieoZywionej), stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly 

przyrodniczo-krajobrazowe, chronione gatunki roslin, zwierz~t i grzyb6w), wystypuj~ce na danym 
obszarze. 

c) Srodowisko kulturowe: 

zachowane elementy dawnego zagospodarowania terenu (granice administracyjne, parcelacje) 
i ich elementy: 

zespoly zabudowy, budynki, mala architektura, budowle wodne mne elementy historycznej 
infrastruktury (w tym nawierzchnie plac6w i ulic); 

elementy ukladu komunikacyjnego (stare drogi, sciezki); 

tereny i uklady zieleni komponowanej (ogrody, parki, szpalery i aleje, zadrzewienia sr6dpolne, 
drzewa soliterowe); 

obiekty zwi~zane z dzialalnosci~ gospodarcz~ (w tym np.: rowy melioracyjne, stawy, groble, 
piaskownie ); 

miejsca po obiektach niezachowanych oraz niematerialne wartosci srodowiska kulturowego 
(w tym: nazwy terenowe, podania zwi~zane z miejscem, lokalne tradycje, miejsca kultu); 
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prawne formy ochrony srodowiska kulturowego (w tym: obiekty i obszary wpisane do rejestru 

zabytk6w lub gminnej ewidencji zabytk6w, strefy ochrony konserwatorskiej ustanowione w aktach 

prawa miejscowego, parki kulturowe, itp.). 

d) Uklad kompozycyjno-krajobrazowy: 

elementy i struktury zwi~zane z kompozycj~ przestrzenn~: m.in. granice wnytrz krajobrazowych 

(subiektywne i obiektywne), dominanty, akcenty, osie kompozycyjne, otwarcia widokowe (w tym: 

widoki ku odleglym dominantom poza terenem opracowania), ci~gi widokowe, punkty widokowe, 

itd. - rozpatrywane na planie i w widoku, z uwzglydnieniem (w miary moznosci) genezy 

wspomnianych element6w i struktur, ich rangi i znaczenia semantycznego (kodowanych 

/odczytywanych tresci ideowych); 

w przypadku wiykszych teren6w zieleni: struktury wsp6hworz~ce uklad przestrzenny i jego 

hierarchiczne uporz~dkowanie (struktura ukladu funkcjonalno-przestrzennego, szkielet 

rozplanowania terenu, uklad ci~g6w komunikacyjnych, uklad parcelacji zabudowy, 

kompozycyjne relacje w ramach ukladu przestrzennego ijego otoczenia). 

Analizy poszczeg61nych aspekt6w srodowiska powinny bye prowadzone w trzech etapach: 

1. inwentaryzacja zasob6w, 2. waloryzacja zasob6w (ocena stanu zachowania i wartosci zasobu), 
3. wnioski (patrz tabela ponizej)16. 

Tabela 1. Zakres i etapy analiz oraz wnioski koncowe. (Oprac: A. Kwasniewski, O. Mycak). 

1. 2. 3. 4. 
Zas6b Waloryzacja Wnioski Wnioski koncowe 

A. 
LA. 2.A. 3.A. 

Uklad funkcjonalno-przestrzenny 

B. 
1.B. 2.B. 3.B. 

Srodowisko przyrodnicze 
4.A-D. 

C. 
I.e. 2.e. 3.e. 

Srodowisko kulturowe 

D. 
I.D. 2.D. 3.D. 

Uklad kompozycyjno-krajobrazowy 

Podstaw~ waloryzacji s~ zobiektywizowane kryteria oceny - przyjyte odrybnie dla kazdego z aspekt6w 

srodowiska. Zasadnym jest, aby stan zachowania zasobu i jego wartose (kulturow~, przyrodnicz~, 

funkcjonalna, kompozycyjn~) oceniae osobno (np. obiekt historyczny w stanie daleko posuniytej 

destrukcji rna niejednokrotnie wiyksz~ wartose zabytkow~ niz obiekt poddany gruntownej renowacji, 

z zatarciem waloru autentyzmu zabytku). Podsumowanie analiz stanowi~ wnioski koncowe, 

formulowane w odniesieniu do planowanych dzialan inwestycyjnych. 

Ponadto informacje zebrane w toku analiz mog~ bye wykorzystywane na potrzeby realizacji dzialan 

edukacyjnych oraz promocji miejsca. 

3.1.2. Funkcja edukacyjna terenow zieleni 

Funkcja edukacyjna jest kojarzona przede wszystkim z ogrodami botanicznymi lub przyszkolnymi. 

16 Dwomiczak i in. 2016 - Lukasz Dwomiczak, Artur Kwasniewski, Oleg Mycak, Tomasz Ossowicz , Studia i analizy krajobrazu 
kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kuiturowego, Raport serii SPR nr WIA/S-036/2016, Wroclaw, 2016. 
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lone tereny zieleni miejskiej mog~ rowniez z powodzeniem j~ spelniae. Dotyczy to zarowno obszarow 
wi((kszych, jak parki i zielence, jak i tych 0 niewielkiej powierzchni, jak skwery, rabaty, 
az pO pojedyncze drzewa lub tzw. swiadki 17

• W tym celu dobry program edukacyjny moze bye 
budowany w oparciu 0: 

a) identyfikacja zastanych walorow miejsca, ktore mozna przedstawie w dwoch kategoriach18
: 

- zasoby przyrodnicze (np. ekspozycja cennych okazow, omowienie gatunkow chronionych); 

- zasoby kulturowe (np. uczytelnione elementy dawnego zagospodarowania w nawierzchni 
lub wykorzystanie lokalnych materialow); 

b) wprowadzenie atrakcyjnych elementow edukacyjnych w nawi~zaniu do lokalnych potrzeb. 

Funkcje edukacyjne na terenach zieleni mozna realizowae poprzez: 

r6Znorodne dobory gatunkowe roslin z uwzgl((dnieniem ich funkcji biocenotycznych, walorow 

uzytkowych oraz kompozycyjnych (gatunki efektownie kwitn~ce i owocuj~ce); 

preferowanie gatunkow roslin pobudzaj~cych zmysly: intensywnie pachn~ce, interesuj~ce 

w dotyku, wydaj~ce dzwi((ki, itp.; 

wprowadzenie nowoczesnych, atrakcyjnych nosnikow edukacyjnych (np. infokioski multimedialne 

umozliwiaj~ce wprowadzanie zmiennych tresci i aktualizacj(( informacji 0 nadchodz~cych 

wydarzeniach kulturalnych poprzez zdalny dost((p do internetu LTE); 

wprowadzanie nosnikow informacji umozliwiaj~cych dost((p do informacji dla osob 
z niepelnosprawnosciami (np. tablice tyflograficzne zawieraj~ce makiet(( terenu oraz informacje 
pisane j((zykiem Braille dla osob niewidomych oraz niedowidz~cych); 

wprowadzanie urz~dzen / zabawek edukacyjnych, w miar(( mozliwosci z lokalnych i naturalnych 
elementow; 

wl~czanie mieszkancow w proces realizacji i utrzymania terenow zieleni (np. wspolne sadzenie 
roslin) oraz lekcje prowadzone na terenach zieleni (np. pikniki i spacery edukacyjne), skierowane 
do szerokiego grona odbiorcow; 

publikowanie materialow on-line (przewodniki, audio deskrypcje, filmy, itp.). 

Konieczne jest aby dobor formy oraz konstrukcji elementow edukacyjnych 
nawi~zywal do charakteru miejsca i nie degradowal krajobrazu. 

informacyjnych 

17 Pnie martwych drzew pozostawiane jako naturalne siedlisko i baza pokarrnowa dla owad6w oraz ptak6w. 

18 Por6wnaj z zakresem analiz przedprojektowych - rozdziaI3.1.1. 
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Rye. 14. Roslinnosc pionierska i ruderalna w przestrzeni postindustrialnej - rekultywaeja terenow 

poprzemyslowych za pomocq prostych i niskokosztowych form zieleni. Fot. L. Dworniczak. 

3.2. Opracowania projektowe 

3.2.1. Podstawowe typy dokumentacji 

W procesie inwestycyjnym mozna wydzielie trzy podstawowe typy dokumentacji projektowych, ktore 
roznicuje ich cel i szczegolowose opracowania: 

koncepcja projektowa - pokazujllca, co moze bye zrealizowane; 

projekt (projekt budowlany) - pokazujllcy co zostanie zrealizowane; 

projekt wykonawczy - pokazujllcy jak zrealizowae zadanie; 

W procesie zamowien publicznych wykonywane Sll rowniez programy funkcjonalno-uzytkowe (PFU), 

ktore omowiono na koncu tego rozdzialu. 

A. Projekt koncepcyjny 

Projekt koncepcyjny (koncepcja zagospodarowania terenu, koncepcja projektowa) - uproszczony 

projekt przedstawiaj'lcy zalozenia ksztaltowania obszaru oraz zasady jego funkcjonowania, na 

podstawie ktorego wykonywane S'l projekty uszczeg6tawiaj'lce. Zakres i szczegolowose koncepcji Sll 

r6Zne w zaleznosci od tematu opracowania, przy czym zazwyczaj sluzy ona rozwazeniu roznych 

wariantow zagospodarowania oraz etapowania inwestycji. Wykonanie koncepcji powinny poprzedzie 

analizy przedprojektowe (patrz rozdzial I:LL"') oraz inwentaryzacja dendrologiczna. Dobrll praktykll 
jest, gdy koncepcja wykonywanajest na aktualnej mapie zasadniczej. 

Zalecany zakres koncepcji realizowanych dla terenow zieleni obejmuje dyspozycje projektowe 
dotyczllce nastcrpujllcych aspektow: 

uklad kompozycyjny terenu (akcenty, osie, wncrtrza) oraz zakomponowanie szaty roslinnej (grupy 
ozdobne, solitery, szpalery itp.); 

uksztaltowanie terenu i uklad wodny oraz gospodarowanie wodll opadowll, w tym propozycje 
rozwillzan z zakresu malej retencji ; 
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ksztaltowanie stref wejsciowych z ewentualnym uwzglydnieniem: ukladu komunikacji kolowej, 

parkingow oraz obslugi technicznej obszaru; 

uklad komunikacji pieszej wraz z elementami malej architektury (lawki, kosze, elementy 
informacji przestrzennej, itp.) ze wskazaniem rozwi'!zan materialowych; 

wskazanie strefy utrzymania terenu (tzw. terenow gospodarczych, zapleczy, itp.); 

rodzaje powierzchni biologicznie czynnych (trawniki, l,!ki, parki, partie lesne, itp.); 

propozycje rozwi,!zan z zakresu ochrony i podnoszenia bior6Znorodnosci oraz dzialan 

edukacyjnych; 

wskazanie funkcji przewodnich oraz zapotrzebowania w zakresie infrastruktury. 

Koncepcja w cZysci tekstowej powinna zawierac: 

spis rysunkow; 

opis techniczny, w tym: dane ewidencyjne, przedmiot inwestycji, cel i zakres opracowania, 
rys historyczny, opis stanu istniej,!cego, opis zieleni istniej,!cej; 

inwentaryzacjy terenu, ktora w odpowiedniej dla zalozenia skali, przedstawia stan istniej,!cy 

w zakresie: architektury, ukladu drogowego, nawierzchni, uksztaltowania terenu, malej 
architektury i wyposazenia, form przestrzennych (tj. pomniki, rzeiby), ogrodzen, schodow 

terenowych, znakow pionowych, istniej,!cej infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu; 

opis zagospodarowania terenu, w tym: zalozenia do projektu, zestawienie powierzchni, 
rozwi,!zania projektowe, uzasadnienie projektowanych rozwi,!zan (z uwzglydnieniem analiz 

przedprojektowych), odwodnienie nawierzchni; zielen w tym: zalozenia projektowe, rozwi,!zania 
kompozycyjne, bilans zieleni; 

Dobr,! praktyk'! na etapie prac koncepcyjnychjest: 

opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z operatem dendrologicznym (przynajmniej 
w wersji wstypnej); 

wskazanie potencjalnych kolizji drzew z zalozeniami koncepcji oraz ogolnych zalecen 
dotycz'!cych ochrony zieleni, z uwzglydnieniem technologii minimalizuj,!cych kolizje z roslinami 
(patrz rozdzia12.3.2. ) oraz sposobow poprawy warunkow siedliskowych (patrz rozdziaI2.3.3. ); 

rozeznanie potrzeby wykonania kompensacji przyrodniczych i prac pielygnacyjnych dotycz'!cych 
zieleni. 

Zamawiaj,!cy moze ponadto poprosic 0: 

opracowanie szacunkowego zestawienia kosztow- szczegolnie w przypadku rozwi,!zan 

niestandardowych lub indywidualnych; 

uzupelnienie 0 wizualizacjy koncepcji, w tym rowniez 0 prezentacjy multimedialn'!. 

B. Projekt budowlany 

Projekt zagospodarowania terenu (PZT) - sporzadzany na aktualnej mapie do celow projektowych, 
obejmuje: okreslenie granic dzialki lub terenu, usytuowanie, obrys i uklady istniejacych 
i projektowanych obiektow budowlanych, slecl uzbroienia terenu, sposob odorowadzania 
lub oczvszczania sciekow, uklad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 
elementow, wymiarow, rz"dnych i wzajemnych odleglosci obiektow, w nawi,!zaniu do istniej,!cej 
i projektowanej zabudowy terenow s,!siednich (ustawa prawo budowlane, art. 34 ust. 3). PZT zgodny 
z Rozporz'!dzeniem w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, w cZysci 
rysunkowej powinien okreslac uksztaltowanie zieleni, z oznaczeniem istniej,!cego zadrzewienia 
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podlegaj~cego adaptacji lub likwidacji oraz uklad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a opis 

techniczny powinien okreSlat mi?dzy innymi dane [ ... ] charakteryzujqce wplyw obiektu budowlanego 
na srodowisko i [ ... ] istniejqcy drzewostan, powierzchni? ziemi, w tym gleb?, wody powierzchniowe 
i podziemne. PZT jest integralnym elementem projektu budowlanego - opracowania stanowi~cego 

podstawy do wydania decyzji 0 pozwoleniu na budowy. 

Zasadne jest, aby wielobranzowe opracowania projektowe dla terenow zieleni, dla ktorych 
nie wymagane jest pozwolenie na budowy, opracowane byly zgodnie z obowi~zuj~cych zakresem PZT. 

PZT opracowany zgodnie ze nizej opisanym standardem jest podstaw~ do: 

uzyskania uzgodnien; 

opracowania kosztorysow inwestorskich; 

etapowania realizacji inwestycji. 

Zaleca sift aby projekty zagospodarowania terenu realizowane dla terenow zieleni, uwzgl«dnialy 
wskazanie: 

stref ochrony drzew w przypadku potencjalnych kolizji (patrz rozdzial 2.3.1. B); 

rozwi~zan z zakresu malej retencji (patrz rozdzial 3.2.4. ); 

rozwi~zan podnosz~cych bioroznorodnose (patrz rozdzial 3.2.3. ); 

Projekty budowlane elementow technicznych, realizowane na terenach zieleni powinny 

uwzgl«dniac nast«puj~ce elementy zwi~zane z ochron~ drzew i krzewow: 

operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni, w przypadku gdy nie zostal on sporz~dzony 
na etapie koncepcyjnym; 

wskazanie stref ochrony drzew w przypadku potencjalnych kolizji (patrz rozdzial 2.3.1. B); 

na podkladzie PZT powinny bye uwidocznione zasiygi koron drzew istniej~cych oraz docelowe 
zasiygi koron drzew projektowanych. 

Pod wzglydem formalnym projekt budowlany pOWInlen zawierae wszystkie opinie, uzgodnienia 

i pozwolenia niezbydne do wykonania przedmiotu zam6wienia. 

C. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy (PW, projekt szczeg610wy) - dokumentacja wykonana na potrzeby zwiazane 

z realizacj,! rob6t. PW uzupelnia i uszczegolawia Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokladnosci 
niezbydnym do sporz~dzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 
wykonawcy i realizacji prac. 19 

Projekt wykonawczy zieleni oraz inne projekty branzowe powinny uwzglydniae kwestie zwi~zane 
z ochron~ drzew i krzewow (patrz rozdziaI2.3. ). 

Wymagany zakres projektu wykonawczego szaty roslinnej obejmuje: 

opis projektu (dokumenty wyjsciowe, opis obszaru opracowania, dane katastralne, zwiyzly opis 
zalozen projektowych); 

19 Na podstawie definicji z: Rozporz'!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i 
fonny dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robOt budowlanych oraz programu funkcjonalno
uZytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiOR), w tym: 

o wykaz materialu roslinnego i material6w niezbydnych do realizacji zadania wraz z ich cechami 
jakosciowymi i minimalnymi wymiarami materialu szk6lkarskiego, 

o spos6b przygotowania terenu, 

o transport i zabezpieczenie roslin przed posadzeniem, 

o opis technologii sadzenia roslin oraz ich zabezpieczenie po posadzeniu, 

o kryteria odbioru rob6t, 

o wykaz prac pielygnacyjnych w okresie gwarancyjnym; 

zal~czone uzgodnienia (w przypadku gdy nie realizowano PZT). 

D. Program funkcjonalno-uzytkowy 

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) opisuj~cy zam6wienie, kt6rego przedmiotem jest 
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych - wykonywany jest na potrzeby realizacji procedury 
w trybie "zaprojektuj i wybuduj".20 PFU sluzy do ustalenia planowanych koszt6w prac projektowych 
i rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczeg61nie w zakresie obliczenia ceny oferty 
oraz wykonania prac projektowych. 

Realizacja dla teren6w zieleni w trybie PFU jest zasadna w przypadku inwestycji: 

nieskomplikowanych, kt6re mozna latwo opisac w ramach zam6wienia; 

wymagaj~cych przyspieszonego trybu realizacji prac, np. dotrzymanie termin6w zwi~zanych 

z dofinansowaniem zewnytrznym; 

powtarzalnych (np. silownie terenowe lub place zabaw), kt6rych projekty mozna realizowac 
w zblizonej formie na r6Znych obszarach. 

W przypadku opracowania PFU dla inwestycji, gdzie wystypuje zielen, konieczne jest: 

opracowanie lub aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej jako zal~cznika do PFU; 

wskazanie potencjalnych kolizji zieleni z planowanymi pracami oraz og61nych zalecen 

dotycz~cych ochrony zieleni, z uwzglydnieniem technologii minimalizuj~cych kolizje z roslinami 
(patrz rozdziaI2.3.2. ) oraz sposob6w poprawy warunk6w siedliskowych (patrz rozdziaI2.3.3. ); 

wskazanie wymogu opracowania operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni 
w ramach prac projektowych; 

przewidzenie ewentualnych kompensacji przyrodniczych; 

rozeznanie potrzeby wykonania niezbydnych prac pielygnacyjnych dotycz~cych zieleni; 

przygotowanie wytycznych do ochrony bior6Znorodnosci i gospodarowania wod~ opadow~; 

uwzglydnienie powyzszych element6w w przedmiarze prac oraz zestawieniu koszt6w. 

20 Zakres PFU okresla RozporZ(!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Oz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
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3.2.2. Uwarunkowania formalne i odleglosci od infrastruktury 

A. Przygotowanie material6w przez zamawiaj'lcego 

W ramach przygotowania materialow wyjsciowych 
powinien przygotowac nastypuj'lce materialy: 

rozpoznania uwarunkowan, zamawiaj'lcy 

wskazanie dokladnego zakresu przestrzennego zadania, ti. podanie numerow dzialek 
oraz wyznaczenie graficzne linii zakresu na mapie pogl'ldowej w odniesieniu do granic dzialek; 

wskazania dotycz'lce pozyskania wytycznych, opinii lub uzgodnien dokumentacji; 

zalecenia konserwatorskie dla obiektow/obszarow ktorych to dotyczy, 0 ile zamawiaj'lcy 
jest w ich posiadaniu; 

posiadane przez zamawiaj'lcego decyzje, w tym decyzja 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

gdy wymagane wskazania jednostek miejskich nt. planowanych inwestycji w rejonie obszaru 

opracowania (np. budowy, remonty, przebudowy, rozbudowy infrastruktury), aby unikn'lc kolizji 
przewidzianych prac z projektowan'l zieleni'l; 

precyzyjne opisanie wymogow dotycz'lcych elementow dokumentacji, ktore nie s'l wymagane 
w swietle prawa lub niniejszych standardow. 

B. Rozpoznanie uwarunkowan formalnych przez projektanta 

Na etapie przedprojektowym wykonawca dokumentacji powinien uzyskac: 

wypis i wyrys z ewidencji gruntow (mapa ewidencyjna); 

wypis i wyrys z MPZP, a w przypadku gdy na danym terenie przyst'lpiono do sporz'ldzania planu 

miejscowego nalezy rozpoznac jego zalozenia; 

gdy to wymagane zalecenia konserwatorskie dla obiektow/obszarow dla ktorych mozliwe jest 

wydanie takiego dokumentu bez prowadzenia dodatkowych badan oraz rozpoznanie uwarunkowan 

zwi'lZanych z ochron'l archeologiczn'l; 

W ramach procesu projektowania nowych zalozen zieleni, projektant powinien uwzglydnic nastypuj'lce 
aspekty formalno-prawne: 

struktura wlasnosci terenu objytego inwestycj'l wraz z rozpoznaniem dzialek s'lsiaduj'lcych, 

a w szczegolnosci s'lsiedztwa ktore moze generowac specjalne uwarunkowania; 

rozpoznanie uwarunkowan planistycznych zawartych w Studium oraz MPZP. Rozpoznanie 
uwarunkowan planistycznych powinno dotyczyc rowniez terenow s'lSiaduj'lcych w celu 
ksztaltowania harmonijnych powi'lzan przestrzennych; 

rozpoznanie uwarunkowan w zakresie infrastruktury (podziemnej, naziemnej i nadziemnej) 
oraz weryfikacja elementow uzbrojenia terenu wykazanego na mapie zasadniczej; 

rozpoznanie uwarunkowan zwi'lzanych z ochron'l srodowiska przyrodniczego lub kulturowego 
oraz ewentualne wyst'lpienie 0 wydanie wytycznych lub uwarunkowan przed przygotowaniem 
projektu (np. zalecenia konserwatorskie do terenow objytych ochron'l konserwatorsk'l); 

rozpoznanie uwarunkowan zwi'lzanych z mobilnosci'l i dostypnosci'l obszaru - w szczegolnosci 
uwarunkowania transportu publicznego, infrastruktury dla rowerzystow oraz dostypnosci pieszej; 

uzgodnienie projektu z jednostkami gminy (np. Zarz'ldem Drog i Transportu w obrybie pasow 
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drogowych i wjazdow na tereny zieleni oraz z Zarz'!dzaj'!cym Ruchem w zakresie geometrii drogi 
w zwi,!zku z lokalizacj,! drzew). Zakres uzgodnien nalezy traktowac indywidualnie - zaleca siy, 
aby harmonogram uzgodnien przygotowac na wczesnym etapie projektowania; 

uzgodnienie projektu z gestorami sieci w przypadku naruszenia zalecanych minimalnych 
odleglosci (patrz ponizej). W takich sytuacjach zalecane jest stosowanie rozwi,!zan 
minimalizuj,!cych kolizje z zastan,! infrastruktur,! (patrz rozdzial 2.3.2. ); 

w przypadku projektowania pn,!czy na elewacjach, konstrukcji pod pn'!cza mocowanych do 
elewacji lub rozwi,!zan pozyskuj,!cych wody z rur spustowych na potrzeby malej retencji, naleZy 

uzyskac zgody wlasciciela nieruchomosci; 

na obszarze zagrozenia powodzi,! uzgodnienie ze stosownymi organami zarz'!dzaj'!cymi wodami. 

C. Zalecane odleglosci od infrastruktury 

Drzewa, krzewy, pn'!cza i powierzchnie zadamione stanowi,! zielon,! infrastruktury miasta. 
Ich obecnosc w przestrzeni publicznej jest tak sarno wazna jak innych elementow tzw. szarej 
infrastruktury. Ponizej przedstawiono zalecane (niewymagane) minimalne odleglosci 
dla projektowanych drzew i/lub krzewow od elementow infrastruktury. Nalezy podkreslic, ze kazda 
lokalizacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Przy projektowaniu zieleni wskazane jest 
uwzglydnienie wzajemnych oddzialywan s,!siaduj,!cych obszarow w MPZP np. jezeli na s,!siednim 
terenie przeznaczonym pod zabudowy wyznaczono linie zabudowy obowi,!zuj,!ce lub pierzejowe 
bezposrednio przy terenie inwestycji, nasadzenia zieleni, szczegolnie drzew, naleZy zaprojektowac w 
taki sposob, aby w stanie ich pelnego wzrostu (bior,!c pod uwagy docelow'! wielkosc korony oraz 
wymagan,! przestrzen dla korzeni) mozliwa byla realizacja ustalen planu, w szczegolnosci usytuowanie 
scian budynkow zgodnie ze wskazanymi w planie liniami zabudowy. W sytuacjach gdzie nie mozna 
zaprojektowac roslin w zalecanych odleglosciach nalezy starac siy 0 odstypstwa i stosowac 

rozwi,!zania ograniczaj,!ce kolizje (patrz rozdzial: 3.2.2. D). 

Zalecane minimalne odleglosci dla projektowanych drzew i/lub krzewow: 

odleglosc osi pnia drzewa projektowanego od dzialki 0 odr~bnej wlasnosci - min. 2 m; 

odleglosc osi pnia drzewa projektowanego od budynk6w - min. 4 m; jednak zasadne jest 
stosowanie wiykszych odleglosci w szczegolnosci dla dUZych drzew. Dobr,! praktyk,! jest aby 
zielen wysoka byla zaprojektowana tak, aby rosliny w docelowym rozmiarze nie przeslanialy 
swiatla slonecznego docieraj,!cego do otworow okiennych (w dniu 21 marc a 0 godz. 12:00) oraz 
nie blizej niz 4 m od otworow okiennych - zalecenie to nie dotyczy zieleni w pasach drogowych; 

pomi~dzy drog~ przeciwpozarow~ i scian~ budynku nie mog~ wyst~powac stale elementy 
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy 0 wysokosci przekraczaj~cej 3 m, 
uniemozliwiaj,!ce dostyp do elewacji budynku za pomoc,! podnosnikow i drabin mechanicznych.21 

W przypadku braku altematywnych rozwi,!zan zaleca siy wyst,!pienie 0 odstypstwa, 
z zaprojektowaniem drzew niskich lub srednich, zlokalizowanych w miejscach nieutrudniaj,!cych 
akcji gasniczej; 

w obr~bie pas6w drogowych odleglosc osi pnia drzewa od kraw~dzi jezdni - min. 3 m22 
-

21 Rozporz,!dzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia 
w wody oraz dr6g pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) 

22 Rozporz'!dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim 
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zaleca siy jednak stosowanie wiykszych odleglosci jezeli pozwala na to szerokose pas a zieleni. 
Wytyczne do projektowania zieleni w pasach drogowych zawarto rozdziale 3.3.2. C. 

odleglose drzew i krzewow, istniej~cych i projektowanych od osi skrajnego toru kolejowego -
min. 15 m.23 Zaleca siy staranie 0 odstypstwa i uzgadnianie zachowania zieleni w sllsiedztwie linii 
kolejowych, w szczegolnosci gdy linia kolejowych na nasypach. Zielen powinna bye 
zaprojektowana z wykluczeniem wszystkich kolizji oraz umozliwiae biezllCll obslugy infrastruktury 
kolejowej; 

odleglose osi drzewa projektowanego od slupa oswietleniowego - 4 m. Zielen wysokll nalezy 
zaprojektowae tak, aby nie ograniczala strumienia swiatla w znacznym stopniu. W przypadku 
projektowania oswietlenia w rejonie istniejllcych drzew, szczegolnie mlodych, nalezy uwzglydniae 
docelowe wielkosci tych drzew (wysokose, szerokose koron). Przy projektowaniu rozmieszczenia 
lamp w rejonie drzew istniejllcych nalezy starae siy uzyskae mozliwie najwiyksze odleglosci od 
tych drzew. Mozliwe jest rowniez zastosowanie opraw na wysiygnikach; 

odleglose osi pnia drzewa od osi podziemnej sieci elektroenergetycznej - 2 m; 

odleglose osi pnia drzewa od osi podziemnej sieci telekomunikacyjnej - 2 m 24; 

odleglose osi pnia drzewa od osi podziemnej sieci gazowej - 1 - 12 m w zaleinosci od cisnienia 
i srednicy gazoci~gu - w strefach kontrolowanych nie mogll rosnlle drzewa w odleglosci mniejszej 
niz 2,0 m od gazocillgow 0 srednicy do ON 300 w1llcznie i 3,0 m od gazocillgow 0 srednicy 
wiykszej niz ON 300, licZllC od osi gazocillgu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach 
kontrolowanych mogll bye prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich 
wykonania z wlasciwym operatorem sieci gazowe/5

; 

odleglose osi pnia drzewa od osi podziemnej sieci wodoci~gowej - 2 m; 

odleglose osi pnia drzewa od osi podziemnej sieci kanalizacyjnej - 2 m; 

odleglose osi pnia drzewa od osi podziemnej sieci cieplowniczej - 2 m. 

Uwaga! W sytuacjach gdy projektowane drzewa sll CZyscill historycznej kompozycji lub gdy nie rna 
mozliwosci aby inaczej je zlokalizowae, nalezy starae siy 0 odstypstwo od przepisow 
z uwzglydnieniem rozwillzan ograniczajllcych kolizje z infrastrukturll (rozdzial: 3.2.2. 0). 

W przypadku zastosowania nowych technologii takich jak podloza strukturalne, ekrany 
korzeniowe, itp., odleglose osi pnia drzewa od istniej~cych lub projektowanych sieci moze bye 

powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6in. zm.). 
Komentarz: przepis ten nie moze bye interpretowany jako koniecznose wycinki istniej,!cych drzew, gdyz dotyczy on zieleni 
projektowanej. Dalej zapisano: w wypadku przebudowy alba remontu drogi dopuszcza si? mniejszq odleglosc, jd/i b?dq spelnione 
pozostale warunki okreslone w rozporzqdzeniu, natomiast ustalenie odleglosci urzqdzen intynieryjnych, drogowych i budowlanych od 
drzew lub terenow wpisanych do rejestru zabytkow lub obszarow obj?tych ochronq konserwatorskq wymaga uzgodnienia z wlasciwym 
terenowo wojewodq. 

23 Rozporz'!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunk6w 
dopuszczaj'!cych usytuowanie budowli i budynk6w, drzew lub krzew6w, ( ... ) oraz pas6w przeciwpozarowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1247) 

24 Rozporz'!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziemika 2005 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny 
odpowiadae telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864 ze zm.) 

25 Rozporz'!dzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadae sieci 
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) 
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mniejsza nif zalecana. W szczegolnosci dopuszcza si~ wi~ksze nif zalecane zblifenie do drzew 

projektowanej infrastruktury "sieci mi~kkich" zaprojektowanych w rurach oslonowych, 

realizowanych z wykorzystaniem technologii bezrozkopowych (np. przewiert lub przecisk 

na gl~bokosci 1,5 m) lub wykopow r~cznych bez ryzyka naruszenia korzeni szkieletowych 

o srednicy wi~kszej nif 3 cm. Wi~ksze nif zalecane zblifenie projektowanych drzew 

do infrastruktury jest rowniei mofliwe w przypadku uzyskania akceptacji gestorow sieci. 

D. Rozwiclzania ograniczaj'lce kolizje z infrastruktur'l 

W przypadkach gdy nie rna mozliwosci posadzenia drzew w zalecanych odleglosciach 

od infrastruktury technicznej (0 ktorych mowa powyzej), naleZy skonsultowac siy z zamawiaj,!cym 

oraz rozwazye nastypuj,!ce rozwi,!zania: 

wprowadzanie nasadzen, w przypadkach gdy sieci infrastruktury podziemnej znajduj,! siy glybiej 

niz 150 cm od poziomu gruntu, (gdyz drzewa rozwijaj,! system korzeniowy do glybokosci maks. 

I m ponizej poziomu gruntu), a takZe w przypadkach gdy sieci S,! zabezpieczone przed penetracj,! 

korzeni rurami oslonowymi, dopuszcza siy wiyksze niz zalecane zblizenie projektowanych drzew 

do infrastruktury. W takich przypadkach konieczne wskazanie w projekcie wykonawczym 

szczegolowych wytycznych ograniczaj,!cych kolizje z infrastruktur,!; 

ekran korzeniowy (ekran przeciwkorzeniowy) - system sluzacy ekranowaniu elementow 

infrastruktury podziemnej i ograniczajace rozrost korzeni w strefie tych mediow. Warunkiem 

zastosowania tego rozwi,!zania jest stworzenie dobrych warunkow dla rozwoju systemu 

korzeniowego w poz,!danych strefach. Uwaga! Ekran korzeniowy wyklada siy wzdluz elementow 

infrastruktury, a nie jako nadmierne ograniczenie bryly korzeniowej drzewa; 

modul przeciwkorzeniowv - konstrukcja modulowa otaczajaca posadzone drzewo i kierunkujace 

jego system korzeniowv w glab gruntu. Rozwi,!zanie to dobrze stabilizuje dojrzale drzewo, jednak 

w przypadkach znacznego ograniczenia miejsca dla rozwoju systemu korzeniowego zasadne 

jest wprowadzanie gatunkow drzew malych i srednich, ktore wyksztalc,! mniejszy system 

korzeniowy; 

Uwaga! Ekrany i moduly przeciwkorzeniowe s,! formalnie elementem infrastruktury podziemnej. 

Po realizacji, informacje 0 ich lokalizacji nalezy dodae do mapy zasadniczej. 

proponowanie doborow gatunkowych roslin 0 plytkich i nieekspansywnych systemach 

korzeniowych - malych drzew lub krzewow. 

Wyzej wymienione rozwi,!zania nalezy dobierae indywidualnie, a ich wdrozenie powinno bye 

podstaw,! do argumentacj i w procedurze uzyskania odstypstwa. W opisach technicznych projektu i 

STWiOR nalezy zwrocie szczegoln'! uwagy na bezpieczne sposoby prowadzenia prac. 

Zamawiaj,!cy powinien bye poinformowany przez projektanta 0 koniecznosci wdrazania rozwi,!zan 

ograniczaj,!cych kolizje z infrastruktur,!, w szczegolnosci gdy podnosz'! one koszty inwestycji. 
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Rye. 15. Skwer przy ul. Narutowicza (fot. UML). Rye. 16. Zielone Polesie (fot. UML). 
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3.2.3. Rozwi'lzania sluz'lce zachowaniu roznorodnosci biologicznej 

Tereny zieleni przyjazne naturze powinny bye ksztaltowane z utrzymaniem nastypuj~cych priorytetow: 

A. Zwi~kszanie bioroznorodnosci zamiast podnoszenia kosztow utrzymania terenu 

Obecnie w miastach powierzchnie biologicznie czynne nieporosniyte krzewami zazwyczaj 
utrzymywane s~ jako trawniki. W wielu miejscach, gdzie trawa nie wzrasta z uwagi na cien lub ubogie 
podloze pozostaje odsloniyta powierzchnia gruntu nieporosniyta roslinnosci~. W efekcie ponoszone s~ 
koszty kilkukrotnego koszenia trawy oraz grabienia na koniec sezonu, ktore dodatkowo zubaza 
ekosystem. 

Nadmierne zabiegi pielygnacyjne na terenach zieleni skutkuj~ wiykszym parowaniem wody 
w okresach suszy, a w czasie opadow zwiykszaj<vprzyspieszaj~ splyw wody z uwagi na brak pokrywy 
roslinnej. 

Koszty zwi~zane z utrzymaniem terenow zieleni mozna optymalizowae poprzez: 

utrzymanie w ramach systemu zieleni urz~dzonej terenow z roslinnosci~ naturaln~ (spontaniczn~), 
z rozbudowanym runem lub lesnych poprzez strefowanie terenow zieleni. 
Wprowadzenie/zachowanie obszarow naturalnego runa z zachowaniem roslinnosci podszytu, grup 
krzewow lub wybranych samosiewow drzew, na ktorych mozliwe jest rozrzucanie czysci biomasy, 
co obniza koszty zwi~zane z utrzymaniem terenow zieleni; 

racjonalizacja zabiegow pielygnacyjnych - ograniczenie koszenia, wygrabiania Iisci i wywozu 
biomasy; 

zakladanie naturalnych powierzchni zadarnionych (naturalne mieszanki traw, l~ki i murawy 
kwiatowe) utrzymywanych ekstensywnie (z ograniczon~ Iiczb~ koszen w ci~gu roku); l~ki 

kwiatowe i rabaty ruderalne mog~ bye traktowane jako alternatywa dla trawnikow; 

ksztaltowanie wielogatunkowych grup roslin, w nawi~zaniu do zastanego siedliska - patrz biogrupa 
w rozdziale 4.6.1. ; 

stosowanie roslin okrywowych z bylin, niskich, zwartych krzewow lub pn~czy; 

ograniczanie uzycia srodkow ochrony roslin, w szczegolnosci nieselektywnych substancji 
biologicznie czynnych oraz srodkow nalez~cych do klasy bardzo toksycznych; 

pozostawianie czysci martwego drewna oraz galyzi jako siedlisk owadow i bazy pokarmowej 
dla ptakow. 

B. Tworzenie bazy pokarmowej i siedlisk dla zwierz'lt 

Baza pokarmowa i siedliska dla owadow w warunkach miejskich s~ cZysto niewystarczaj~ce z uwagi 
na intensywn~ pielygnacjy terenow zieleni. 

W eelu zwi~kszenia bazy pokarmowej i siedlisk dla pOZyteeznyeh owadow w miescie zaleea si~: 

promowae rosliny miododajne, krzewy obficie kwitn~ce oraz zarosla bylinowe i l~ki kwiatowe. 
Zalecane rodzaje drzew i krzewow do niewielkich terenow zieleni: jarz~b (wszystkie gatunki), 
glog, jablon, wisnia, sliwa, czeremcha, bez czarny, sliwa tarn ina, ognik, roza, irga; 

ograniczye formowanie (strzyzenie) krzewow, na rzecz prowadzenia ich w forrnie swobodnej, 
co pozwoli im obficie kwitn~e; 

pozostawiae czyse drzew z wewnytrznymi wyprochnieniami lub swiadkow, z zachowaniem 
bezpieczenstwa dla ludzi i mienia; 
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tam gdzie ze wzglydow estetycznych nie jest konieczne utrzymanie trawnikow parkow, skwerow 
i zielencow w najwyzszym standardzie i mozliwe jest ich bardziej ekstensywne utrzymanie, w tym 
na powierzchniach trawiastych polozonych w obrybie dolin rzecznych, pierwsze koszenie 
wykonywac dopiero w czerwcu i ograniczyc je maksymalnie do 3 razy w ci,!gu roku; 

zakladanie hoteli dla owadow (np. w postaci naturalnych stert galyzi lub specjalnie budowanych 
konstrukcji) - powinny one zapewniac r6Znorodne warunki siedliskowe, dedykowane r6Znym 
grupom owadow: blonkowkom (dzikim pszczolom i trzmielom), chrz,!szczom, motylom dziennym 

i nocnym, itd.; 

W celu zwi~kszenia bazy pokarmowej i siedlisk dla ptak6w w miescie zaleca si~: 

zwiykszyc liczby drzew i krzewow 0 gystych koronach, pozwalaj,!cych na bezpieczniejsze ukrycie 
gniazd oraz utrzymywac gyste, cierniste krzewy, w ktorych ptaki mog,! szukac schronienia; 

pozostawiac czysc drzew z wewnytrznymi wyprochnieniami lub swiadkow, z zachowaniem 

bezpieczenstwa dla ludzi i mienia; 

wywieszac rozne typy skrzynek lygowych dla ptakow oraz karmniki dla ptakow, z zapewnieniem 
ich odpowiedniego zaopatrzenia zim,!, instalowac poidelka w sezonie wiosenno-letnim. 

W celu poprawy warunk6w bytowych nietoperzy w miescie zaleca si~: 

zwiykszyc zagyszczenie zieleni oraz liczby zbiornikow wodnych, byd,!cych glownymi miejscami 
rozrodu owadow; 

w miary mozliwosci pozostawiac drzewa dziuplaste, daj,!ce schronienie niektorym nietoperzom; 

wywieszac skrzynki lygowe dla nietoperzy; 

pozostawiac kryjowki dla nietoperzy w budynkach. 

C. Projektowanie zrownowazone 

Rozwi,!zania sluz,!ce zachowaniu roznorodnosci biologicznej powinny bye uwzglydnione na etapie 
przygotowania inwestycji, a w szczegolnosci w dokumentacjach projektowych. Poza rozwi,!zaniami 
wymienionymi powyzej, ktore nalezy szczegolowo opisywac w projektach wykonawczych i STWiOR 

nalezy zwrocie szczegoln'! uwagy na: 

minimalizowanie dzialan zwi,!zanych z przeksztalcaniem naturalnego uksztaltowania terenu; 

dzialania zwi'!zane z ksztaltowaniem maIej retencji (patrz rozdzial 3.2.4. ); 

projektowanie szaty roslinnej i funkcji w nawi,!zaniu do zastanego siedliska oraz wskainikow 
chionnosci terenu dostosowanych do potrzeb ochrony dane go siedliska; 

zachowanie jak najwiykszej ilosci drzew i krzewow w dobrej kondycji zdrowotnej, w 
szczegolnosci drzew dojrzalych 0 regularnym lub malowniczym pokroju oraz drzew sydziwych; 

wykorzystanie lokalnych zasobow dla podnoszenia bioroznorodnosci; 

wykorzystanie elementow naturalnych jako zamiennikow dla wyposazenia z tworzyw sztucznych 
(np. klody jako siedziska lub nawierzchnie ze zrybkow w naturalnych placach zabaw); 

recykling lokalnych zasobow dla podnoszenia bior6Znorodnosci; 

projektowanie obszaru i jego funkcji w nawi,!zaniu do teorii uslug ekosystemow oraz rozwi,!zan 
przyjaznych naturze26

. 

26 Usrugi ekosystemow (Ecosystem services (ESS» to korzysci uzyskiwane ze srodowiska przez spolecznosci. Usrugi ekosystemow 
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3.2.4. Rozwi'lzania poprawiaj'lce retencj~ w6d opadowych 

Na terenach zurbanizowanych woda do utrzymania teren6w zieleni jest trudno dostt(pna i zazwyczaj 

nie rna mozliwosci czerpaniajej z naturalnych ciek6w wodnych. Najczt(sciej dla roslin trudno dostt(pna 

jest takze woda gruntowa. Z tego powodu miejska roslinnosc w ramach proces6w zyciowych korzysta 

przede wszystkim z wody opadowej i wody glebowej, kt6rej podstawowym ir6dlem S,! opady 

atmosferyczne. Dodatkowo, w ostatnich latach coraz cZt(sciej odczuwalne S,! skutki zmian 

klimatycznych w postaci coraz dluzszych okres6w suszy poprzeplatanych intensywnymi opadami. W 

zwi,!zku z powyzszym konieczne jest realizowanie dzialan z zakresu retencjonowania w6d 

opadowych, czyli organizowania odplywu i czasowego zatrzymywania w6d opadowych i 

roztopowych za pomoc,! specjalnych form zieleni jak np.: niecki retencyjne, tereny podmokle, ogrody 

deszczowe, czy sztuczne tereny mokradlowe oraz urz'!dzen wodnych, takich jak np. zbiomiki 

retencyjne. 

Realizacji tak postawionych cel6w sluzy projektowanie teren6w zieleni w spos6b ksztahuj,!cy 

optymalny bilans wodny, a nawet wspomagaj,!cy kompensacjt( hydrologiczn,! na terenach 

zurbanizowanych pozbawionych powierzchni biologicznie czynnych. Osi,!ga sit( to poprzez 
zwit(kszanie pojemnosci retencyjnej (zdolnosci retencyjnej) obiektu zieleni, czyli i10sci splywu wody 
opadowej i roztopowej (wyrazonej w konkretnych jednostkach, np. m) czy Iitrach), kt6r,! mozna 

"zmiescic" w objetosci zaglebienia terenowego bed,!cego cZysci,! terenu zieleni. Objt(tosc tt( moze 

przyj,!c profil glebowy 0 okreslonych parametrach fizyko-wodnych i danej glt(bokosci zalegania 
zwierciadla wody gruntowej, otwarty lub podziemny zbiomik wodny lub inne rozwi,!zanie 0 funkcji 

bioretencyjnej, jak np. ogr6d deszczowy czy niecka trawiasta. 

A. Pozyskanie wody opadowej 

Bior,!c pod uwagt( istniej,!ce uwarunkowania, na terenach zabudowanych zasadne jest pozyskiwanie 
w6d opadowych oraz zagospodarowanie ich na terenach zieleni poprzez: 

kierowanie wody z otwartych rur spustowych na tereny zieleni, zamiast do podziemnego sytemu 

kanalizacji; 

umozliwianie powierzchniowego, grawitacyjnego splywu w6d opadowych z chodnik6w, sciezek 

dla rower6w lub plac6w w kierunku zieleni, a w ostatecznosci w kierunku powierzchni 

przepuszczalnych; 

skladowanie niezanieczyszczonego sniegu (w szczeg61nosci NaCI) na powierzchniach chlonnych, 

zdolnych przyj,!c znaczne i10sci w6d roztopowych. UWAGA: snieg zanieczyszczony sol,! stanowi 

odpad i nie moze byc skladowany na terenach zieleni; 

jezeli nie jest mozliwe przekierowanie splywu wody opadowej grawitacyjnie i powierzchniowo 

na tereny zieleni, nalezy rozwazyc rozszczelnienie nawierzchni (tych, kt6re nie S,! posypywane 

sol,! w okresie zimowym) poprzez nawiercanie lub obnizanie krawt(znik6w ograniczaj,!cych splyw 
wody oraz stosowanie materia16w przepuszczalnych dla wody w dylatacjach plyt; 

magazynowanie cZt(sci wody deszczowej splywaj,!cej z dach6w budynk6w w zbiomikach 

naziemnych lub podziemnych, z mozliwosci,! wykorzystaniajej do podlewania zieleni. 

dziel'l sift na: podstawowe, zaopatruj'lce, regulacyjne oraz kulturowe. "Nature Based Solution" (NBS) - dzialania inspirowane, 
wspierane natur'l i nasladuj'lce naturft, ktore cechuj'l energooszczftdnosc i zasobooszczftdnosc, odpornosc na zmiany oraz dostosowane 
do lokalnych warunkow. 
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W przypadku, kiedy dla utrzymania wysokiej jakosci zieleni nie rna innego wyjscia i trzeba zastosowae 

system sztucznego nawadniania, nalezy projektowae go tak" aby zasilany byl wod~ opadow~ 

lub z recyklingu (np. pozyskiwan~ i odpowiednio oczyszczon~ tzw. wod~ szar~) alba z zastosowaniem 
wszelkiej mozliwej technologii minimalizuj~cej straty wody (jak np. podziemna linia kropluj~ca, 

sterowanie nawadnianiem powi~zane z monitoringiem wilgotnosci gleby, etc.). 

B. System Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako funkcjonalna zieleit retencyjna. 

System Powierzchniowej Retencii Miejskiej (SPRiMi7 zaklada retencjy w wielu wymiarach 

od mikroretencji w skali budynku do skali zgodnej z ukladem miejskim, w ktorym wszystkie poziomy 

retencji s~ jednakowo wazne i uzupelniaj~ce siy wzajemnie - tak, aby stworzye wielopoziomow~ 
i hierarchiczn~ struktury, podnosz~c przy tym poziom ochrony terenow miejskich przed skutkami 
zmian klimatu. Projektuj~c SPRiM zabezpieczamy miasto przez skutkami naglych zjawisk 
atmosferycznych oraz chronimy zielen miejsk~ przed skutkami suszy, dziyki tworzeniu terenow 
zapewniaj~cych nawadnianie zieleni miejskiej takZe poza SPRiM. 

SPRiM to rozwi~zania funkcjonalno-infrastrukturalne, w ktorych zielen to nie tylko element 
ozdobny. Projektuj~c i realizuj~c takie zalozenia w r6znej, uzupelniaj~cej si~ skali, docelowo 
mozna uzyskac I~cznosc w skali miejskiego systemu zieleni. 

SPRiM pozwala zagospodarowywae calose obliczeniow~ splywu wod opadowych w terenie objytym 
opracowaniem projektowym, zgodnie z zalozeniami projektowymi i celami strategicznymi miasta. 
Tak projektowane elementy kompozycji zieleni mog~ jednoczesnie bye wielofunkcyjnymi obiektami 
rekreacyjnymi, jak i obiektami malej retencji, zastypuj~cymi lub uzupelniaj~cymi tradycyjn~ 

infrastruktury odwodnieniow~. Podejscie takie jest zgodne ze wspolczesnymi trendami w zarz~dzaniu 
wodami opadowymi na obszarach miast na swiecie. Oparte jest na d~zeniu do przywrocenia bilansu 
hydrologicznego poprzez wzorowanie siy w zarz~dzaniu wodami opadowymi na procesach 
naturalnych, funkcjonuj~cych na obszarach niezurbanizowanych. W systemie SPRiM woda z zalozenia 
zasila pojedynczy obiekt w sposob rozproszony (splywem powierzchniowym) albo skumulowany 
z niewielkiej powierzchni utwardzonej mikrozlewni (poprzez wpust) w spos6b grawitacyjny. 
Nadmiar wody opadowej w obiekcie odplywa przelewem awaryjnym lub z gory zaplanowan~ sciezk~ 
odplywu powierzchniowego do obiektu kolejnego. Co najistotniejsze, w wiykszosci przypadkow woda 
opadowa zostanie odprowadzona w procesach ewapotranspiracji, parowania oraz infiltracji, 

wplywaj~c na popraw~ lokalnego mikroklimatu, dlatego teZ mozliwe staje si~ taMe 
zagospodarowywanie wody w elementach bezodplywowych. Tak utworzone rozwi~zania systemowe 
s~ budowane z pojedynczych obiektow mikroretencji. 

Przedstawione ponizej rozwi~zania poprawiaj~ce retencjy wody s~ wspolczesnie niezbydne w 
przypadku realizacji nowego zagospodarowania terenu, natomiast wprowadzanie ich na obszarach 
juz zainwestowanych wymaga precyzyjnego dostosowania do zastanych elementow zagospodarowania 
terenu, w szczegolnosci infrastruktury technicznej. Dlatego wymagaj~ one drobiazgowej analizy 
wszystkich elementow istniej~cych w kontekscie zmiany zastanych stosunkow wodnych i lokalnej 
niwelety terenu. 

Pamiytae nalezy, ze w przypadku tworzenia obiektow sluz~cych retencji i infiltracji wody opadowej, 

27 Tennin zaproponowany w publikacji: System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu - od wizji do 
wdrotenia; Gajewska Magdalena, Rayss Joanna, Szpakowski Wojciech, Wojciechowska Ewa, Wr6blewska Dominika, Gdansk 2019 
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ktore w rozumieniu ustawy Prawo Wodne28 b~d,! tzw. urz~dzeniami wodnymi (jak np. zbiornik 

retencyjny, skrzynki rozs'!czaj'!ce, czy studia chlonna) ksztaltuj,!cymi zasoby wodne, niezb~dne jest 

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Rozwi,!zania z zakresu rozprowadzania, gromadzenia i infiltracji wod opadowych nalezy realizowae 
z zachowaniem zasad ochrony systemow korzeniowych roslin zastanych na terenie (patrz rozdzial 2.3. 
). Dzialania z zakresu retencji nie powinny w drastyczny sposob zmieniae warunkow siedliskowych 
dojrzalych drzew. 

Przykladowe rozwi,!zania poprawiaj,!ce retencj~ wody, ktore mozna stosowae w ramach SPRiM: 

Poprawa struktury gruntu (zaleca sis: do gls:bokosci ok. 80 cm) - pelna wymiana warstwy gruntu 
poza zasittgiem systemow korzeniowych oraz stworzenie nowego profilu glebowego na terenach silnie 
zdegradowanych w celu zwittkszenia powierzchni chlonnej oraz poprawy warunkow siedliskowych.29 

Poprawa struktury gruntu powinna bye dostosowana do lokalnych warunkow glebowo-wodnych 
oraz uwzgl~dniae uksztaltowanie terenu sprzyjaj,!ce retencji wody. 

Niecka retencyjna - otwarta, zagkbiona i zazwvczaj zazieleniona powierzchnia, umozliwiajaca 
gromadzenie powierzchniowego, grawitacyjnego splywu wody deszczowej lub roztopowej 
umozliwiaj,!c jej powolne wsi,!kanie do gruntu. Niecka retencyjna zazwyczaj nie jest specjalnie 
uszczelniana, a wsi,!kanie wody odbywa si~ w sposob naturalny. Niecki retencyjne S,! zazwyczaj 
bardzo lagodnie przegl~bione w odroznieniu do rowow tradycyjnych. Na terenach pochylych niecki 
ksztaltuje si~ kaskadowo. Ozdobn,! odmian,! niecki retencyjnej jest ogr6d deszczowy - zaglttbienie w 
gruncie 0 glttbokosci od ok. 10 do ok. 50 cm, porosnittte roslinnosci,! przystosowan,! do warunkow 
okresowego zalewania wod'!. W przypadku braku mozliwosci infiltracji wody do gruntu zakladany 
moze bye tzw. ogrod deszczowy 'mokry' lub ogrod deszczowy w pojemniku. Jei;eli w profil niecki 
wprowadzone zostan~ warstwy sluz~ce wprowadzaniu wody w grunt to zgodnie z ustaw~ Prawo 
Wodne stanie sift ona urz~dzeniem wodnym. 

Mulda, mulda chlonna - podluzna niecka retencyjna, sluzaca przekazywaniu wody dalej, a takze jej 
czttsciowemu gromadzeniu, podczyszczeniu i infiltracji. Mulda lokalizowana jest zazwyczaj wzdluz 
ci,!gow komunikacyjnych lub parkingow. Na terenach pochylych, elementem muldy s,! progi 
zatrzymuj,!ce wod~, ktore zwi~kszaj,! obj~tose retencyjn,!, sprzyjaj,!c sedymentacji i zwi~kszaj,!c 

potencjalnie naturaln,! infiltracj~. 

Zielony rynsztok - rynsztok uksztaltowany w powierzchni chlonnej, prowadZ<lcy wody opadowe, 
zazwyczaj porosnittty roslinnosci,!. Zielony rynsztok stanowi alternatywne rozwi,!zanie dla terenow, 
gdzie nie zaleca si~ wprowadzania prefabrykowanych elementow betonowych. 

Roslinny pasaz - niewielkie wydluzone zagkbienie obsadzone roslinnosci,! hydrofitow,!, 
o uszczelnionym dnie, umozliwiaj,!ce powolny przeplyw i oczyszczanie wody. Dzittki zastosowaniu 
odpowiednich warstw filtracyjnych/substratu oraz odpowiednich roslin, na skutek beztlenowych 
i tlenowych procesow rozkladu oraz mechanicznych i fizycznych (absorpcja) aspektow przesi,!kania, 
przeplywaj,!ca przez pasaz roslinny woda stopniowo oczyszcza si~. 

Studnia chlonna - urz'!dzenie wodne 0 konstrukcji pozwalaj,!cej na szybkie wprowadzenie wod 
powierzchniowvch do gkbszych, przepuszczalnych warstw gruntu lub bezposrednio do warstwy 
wodonosnej (dzittki korzystnym uwarunkowaniom geomorfologicznym). Stosowana najczttsciej 

28 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pain. zm.) 

29 Porawnaj z zabiegiem pielygnacyjnym "wymiana wierzchniej warstwy gleby". 
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w warunkach wvsteoowania w gornym profilu gruntu warstwy nieprzepuszczalnej, gliniastej lub 
Hastej, ktora hamuje infiltracje. Realizacja studni chlonnej wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego. W przypadku realizacji systemow powierzchniowej retencji miejskiej , z ktorych 
obliczeniowy przelew nadmiarowy nie moze bye ze wzglt(dow technicznych podl1!czony do miejskiego 
systemu kanalizacji deszczowej , zaleca sit( realizacjt( studni chlonnych jako ostatniego elementu 
Systemu. 

Rye. 17. Uksztaltowanie terenu i mulda chlonna 

umozliwiajqce retencj~ wody na terenie zieleni. Fot. L 

Dworniczak 

Rye. 18. Retencja wod w pasie drogowym -

muldy chlonne z systemem spi~trzen 

umozliwiajqcym zatrzymanie i wsiqkanie 

wod. Fot. L Dworniczak 

Lista elementow oraz rozwi1!zan, ktore mog1! zostae zastosowane w ramach SPRiM jest otwarta. 
Istotny jest cel: retencja powierzchniowa i gruntowa wod opadowych, osi1!gana poprzez zastosowanie 
rozwi1!zan technicznych wzorowanych na naturze w odniesieniu do miejskich terenow zieleni. 

Kluczowym dla prawidlowego funkcjonowania SPRiM oraz jego elementow jest jego rzetelne 

i drobiazgowe zaprojektowanie. Realizuj1!c miejsk1! politykt( adaptacji do zmian klimatu zasadnym jest 
wyznaczenie w skali ogolnomiejskiej celow retencyjnych dla parametrow opadu obliczeniowego 

w zaleznosci od charakteru projektowanego obiektu. Nalezy zatem rozwazye opracowanie 
szczegolowego standardu i wytycznych zarowno dla SPRiM realizowanych na terenach miejskich, 

jak i dla inwestorow prywatnych oraz mieszkancow i wspolnot mieszkaniowych. 

C. Sposoby projektowania i utrzymania terenu 

Poprawie retencji wody slu4 rowniez konkretne rozwi~zania z zakresu zagospodarowania 
utrzymania terenu: 

ograniczanie splywu powierzchniowego poprzez uksztaltowanie terenu i zmiana hierarchii 
w zarZ1!dzaniu woda opadow1!: najpierw zielen, potem wpust do kanalizacji deszczowej , jako 
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przelew nadmiarowy; 

wprowadzanie grup roslin okrywowych lub biogrup; 

wprowadzanie roslin okrywowych lub l,!k zamiast trawnik6w; 

projektowanie zieleni wysokiej w taki spos6b, aby intensyfikowac powierzchnie zacienione; 

sci61kowanie pol'!czone z ograniczaniem wygrabiania lisci. 

3.2.5. Wytyczne dotycz'lce planowania przesadzania drzew 

Zgodnie z ustaw'! 0 ochronie przyrody (art. 83c ust. 5.): organ uzaletniajqc wydanie zezwolenia 

na usuni?cie drzewa lub krzewu od jego przesadzenia, bierze pod uwag? w szczeg61nosci dost?pnosc 
miejsc do przesadzenia oraz nast?pujqce cechy przesadzanego drzewa lub krzewu: 

1) rozmiar, w tym obj?tosc bryly korzeniowej i wysokosc; 

2) ksztalt systemu korzeniowego; 

3) kondycj?; 
4) dlugosc okresu przygotowania go do przesadzenia. 

Decyzje dotycz'!ce przesadzania drzew powinny zapasc na etapie planowania inwestycji, 
aby umozliwic prawidlowe przygotowanie drzewa do przesadzenia: 

- optymalny rozmiar bryly korzeniowej; 

- ekonomiy przedsiywziycia; 

- ryzyko zwi,!zane z adaptacj,! rosliny na nowym stanowisku (gatunek, wiek i wymiary, stan zdrowotny 
drzewa, nowe warunki siedliskowe, mozliwosci pielygnacyjne, itd.). 

Szczeg610we wytyczne dotycz'!ce realizacji prac przesadzania drzew zamieszczono w rozdziale 4.2.4 .. 
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3.3. Zasady projektowania nowych terenow zieleni 

Konieczne jest aby w procesie projektowania nowych terenow zieleni uwzgl«dniae nast«puj,!ce 
aspekty: 

uwarunkowania kulturowe i kompozycyjne zwi,!zane z: rozplanowaniem przestrzeni, histori,! 

miejsca (patrz rozdzial 3.1.1. B); 

zrownowazone ksztaltowanie przestrzeni w nawi,!zaniu do zastanego siedliska przyrodniczego 

(patrz rozdziaI3.2.3. C.); 

gospodarowanie wod,! opadow,! i zwi«kszanie powierzchni chlonnych (patrz rozdzial: 3.2.4. ); 

minimalizowanie barier architektonicznych - zgodnie z Lodzkimi Standardami dost«pnosci 

(Zarz'!dzenie Nr 7120NIIII7); 

ekonomia budowy i utrzymania terenu - proponowae rozwi,!zania optymalne kosztowo w zakresie 

realizacji oraz eksploatacji; 

partycypacja spoleczna oraz angazowanie mieszkancow w proces planowania, zakladania 

i utrzymania terenow zieleni (patrz rozdziaI3.4. ); 

ksztaltowanie alternatywnych i nowatorskich form zieleni, np. podpory pod pn,!cza, rabaty 

ruderalne lub zielen tymczasowa (patrz rozdzial 4.6. ). 

3.3.1. Wytyczne dotycz'lce ci'lgow komunikacyjnych, infrastruktury i maJej architektury 

Obowi,!zuj,! nast«puj,!ce standardy ksztaltowania ci,!gow komunikacyjnych, elementow infrastruktury 
oraz malej architektury na terenach zieleni: 

A. Ci'lgi piesze i rowerowe 

ci,!gi komunikacyjne i ich obrzeza nalezy w miar« mozliwosci ksztaltowae tak, aby umozliwiae splyw 

wod opadowych w kierunku powierzchni przepuszczalnych, zgodnie z Zarz'!dzeniem Prezydenta 

Miasta Lodzi w sprawie wprowadzenia "Wytycznych okreslaj,!cych zalecane typy elementow 

stanowi,!cych ochron« zielencow oraz ci,!gow pieszych i rowerowych". 

na ci,!gach pieszych nalezy promowae nawierzchnie przepuszczalne i polprzepuszczalne w jasnych 

kolorach (np. nawierzchnie mineralne glinkowo-zwirowe lub mineralno-zywiczne); 

w przypadku realizacji ci,!gow komunikacyjnych w s,!siedztwie drzew nalezy stosowae odcinkowe 

zw«zenia ci,!gow oraz inne rozwi,!zania minimalizuj,!ce kolizje z roslinami (patrz rozdziaI2.3.2. ); 

w przypadku lokalizowania drog rowerowych i pieszo-rowerowych w poblizu terenow zieleni, 

konieczne jest minimalizowanie potencjalnych kolizji poprzez: 

o czytelne oznakowanie strefruchu, 

o bezpieczne rozwi,!zania skrzyzowan; 

o podkreslenie zasad utytkowania terenow zieleni w szczegolnosci dotycz'!cych mozliwosci 
poruszania si« po nich rowerem; 

przedepty lub ci,!gi piesze w naturalnych partiach terenow zieleni mog,! bye wykonywane 
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ze zrybk6w drzewnych30 
- w szczeg61nosci pochodz'lcych z prac pielygnacyjnych w danym parku; 

w strefach zabaw, dobr'l praktyk'l jest wprowadzanie urozmaicanych material6w w nawi'lzaniu 

do rozwi'lzan spotykanych w tzw. ogrodach sensorycznych (np. sciezki z r6znych rodzaj6w 

kamieni lub elementy zabaw z naturalnego drewna). 

B. Parkingi, obsluga lechniczna i infraslruklura 

zaleca siy aby parkingi, place manewrowe, place przeciwpozarowe byly wykonywane z uzyciem 

nawierzchni przepuszczalnych (np. geo-kraty porosniytej traw'l); 

na ci'lgach kolowych i placach, gdzie zachodzi koniecznose wykonania nawierzchni utwardzonej 

dobr'l praktyk'l jest stosowanie material6w azurowych lub szerokich spoin wypelnianych 

kruszywem, kt6re umozliwiaj'l wsi'lkanie w6d opadowych; 

nalei:y rozwazye mozliwose zwiykszania odstyp6w pomiydzy kostkami w strefach skrajni ci'lg6w 

komunikacyjnych. Z uwagi na komfort i bezpieczenstwo poruszania siy pieszych oraz stabilnose 

kostki wskazane jest aby odstypy te nie byly wiyksze niz 1 cm; 

Rye. 19. Zwi~kszanie odst~pow pomi~dzy kostkami Rye.20. Nawierzchnia przepuszczalna ze 

w strefach skrajni ciqgow komunikacyjnych jest zr~bkow. Do stosowania m.in. na placach 

sposobem na zwi~kszanie przepuszczalnosci zabaw, w ogrodach spolecznych. Fot. L 

nawierzchni. Fot. L Dworniczak. Dworniczak. 

strefy wejsciowe na tereny zieleni urz'ldzonej (park6w, zielenc6w, ogrod6w) powinny bye 
wyposazone miydzy innymi w: pojemniki na odpady z mozliwosci'l ich segregacji, stojaki na 

rowery, lawki / strefy odpoczynku, tablice z planem terenu zieleni oraz regulaminem, toalety (w 

przypadku park6w dzielnicowych); 

dobr'l praktyk'ljest lokalizowanie i urz'ldzanie strefobslugi technicznej , w szczeg61nosci w duzych 

parkach (dzielnicowych) - np. organizacja zaplecza parku z kompostownikami; 

oswietlenie na terenach zieleni powinno bye projektowane w spos6b oszczydny i dostosowany 

do potrzeb uzytkownik6w. Z reguly nie rna potrzeby aby oswietlae caly park, montaz latarni mozna 
ograniczye do strefwejsciowych oraz wzdluz gl6wnych ci'lg6w komunikacyjnych; 

30 S,! to nawierzchnie niskokosztowe, calkowicie przepuszczalne dla wody oraz maj,! bardzo dobre wlasciwosci amortyzowania 

upadk6w spelniaj,!ce wymogi normy DIN EN 1177. Nawierzchnia wykonana w tej technologii jest znakomit'! altematyw,! nawierzchni 
z piasku, zwirowych, jak r6wniez dla kosztownych nawierzchni gumowych i syntetycznych. 
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elementy infrastruktury podziemnej nalezy prowadzie wzdluz ci'}g6w komunikacyjnych po stronie 
gdzie nie zaplanowano nasadzen, a w przypadku kolizji mozna prowadzie je pod nawierzchni'}; 

elementy infrastruktury naziemnej nalezy lokowae w taki spos6b aby byly latwe do zamaskowania 

zieleni'}lub obudowane konstrukcj'} pod pn'}cza; 

w przypadku kolizji z zieleni,} planowanych element6w infrastruktury ich budowy nalezy 

realizowae z wykorzystaniem technologii bezrozkopowych (patrz rozdziaI2.3.2. B). 

C. Mala architektura 

ilose i forma urz'}dzen stanowi'}cych wyposazenie terenu zieleni, powinny bye dostosowane 

indywidualnie do charakteru miejsca, planowanych funkcji oraz preferencji uzytkownik6w; 

w odniesieniu do element6w malej architektury, dobr'} praktyk'} jest utrzymanie jednolitego stylu 
rozwi'}zan material6w konstrukcyjnych wszystkich element6w malej architektury na danym 
obszarze; 

w duzych parkach (dzielnicowych) konieczne jest realizowanie sp6jnego i komunikatywnego 
systemu informacji i orientacji w przestrzeni, na kt6ry skladaj'} siy jednolite elementy malej 
architektury w szczeg6lnosci: 

o materialy informacyjne 0 parku udostypniane w wersji tradycyjnej 

oraz na tablicach przy g16wnych wejsciach; 

o odpowiednie elementy wyposazenia wszystkich strefwejsciowych; 

o tablice informacyjne i edukacyjne, regulaminy i drogowskazy; 

elektronicznej 

wzornictwo wyposazenia teren6w zieleni oraz system6w 
nawi'}zywae do charakteru miejsca w szczeg61nosci 
Dla nowoprojektowanych teren6w zieleni, dobr'} praktyk'} 

projektowych. 

informacji wizualnej powinno 
na obszarach historycznych. 

jest organizowanie konkurs6w 

3.3.2. Wytyczne dotycz'lce nowych nasadzen roslin 

Nowoprojektowane rosliny (drzewa, krzewy, pn'}cza, kompozycje bylinowe oraz rosliny jednoroczne) 
powinny bye projektowane z uwzglydnianiem: 

lokalnych warunk6w siedliskowych; 

kompozyc j i przestrzennej; 

unikania kolizji z infrastruktur,} - zalecane odleglosci sadzenia drzew i krzew6w od element6w 

infrastruktury technicznej (patrz rozdzial 3.2.2. ); 

mozliwosci latwego i nisko-kosztowego ich utrzymania. 

A. Powierzchnie zadarnione 

Na etapie projektowania nalezy zwr6cie uwagy, czy miejsce przeznaczone pod trawnik lub l'lky bydzie 
naslonecznione. Na terenach 0 stalym zacienieniu - np. pod zwartym okapem drzew, otoczonych 
wysok'l i zwart'} zabudow'} lepszym rozwi,}zaniem jest rezygnacja z darni na rzecz cienioznosnej 
roslinnosci okrywowej. 

Nie zaleca siy projektowania trawnik6w i l'}k 0 malej powierzchni - mniejszej niz 20 m2 
- nastrycza 

to problem6w z p6Zniejszym utrzymaniem powierzchni zadarnionych. 

Trawnik gazonowy (ozdobny) - powierzchnia pokryta zwart'l, jednolit'}, nisko koszon'} traw'l, 
podlegaj'}ca czystemu i regularnemu koszeniu, nawadnianiu i nawozeniu. Ze wzglydu na znaczne 
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koszty utrzymania zaleca siy projektowanie tylko w miejscach najbardziej reprezentacyjnych. 

Trawnik miejski - powierzchnia pokryta darni,! z gatunkow traw odpornych na wydeptywanie i susZy 
z udzialem spontanicznej roslinnosci lokalnej, podlegaj,!ca koszeniu kilka razy do roku (3-9). 

L~ka kwiatowa - polnaturalne zbiorowisko roslin, skladaj,!ce siy w przewaZaj'!cej ilosci z traw 
oraz kwitn,!cych roslin dwulisciennych (bylin i roslin jednorocznych). Sklad gatunkowy powinien 
nawi'!zywac do zastanych warunkow i siedliska. 

Miejska I~ka uzytkowa - jest odmian,! l,!ki kwiatowej, zakladan'! w terenie zurbanizowanym 

w nawi,!zaniu do lokalnych uwarunkowan przyrodniczych i funkcjonalnych. W odr6Znieniu od l,!ki 
kwiatowej jej sklad gatunkowy jest dobrany tak, aby umozliwic: 

utrzymanie zbiorowiska w niesprzyjaj,!cych warunkach miejskich, 

dostypnosc obszaru dla mieszkancow - w szczegolnosci realizacjy funkcji wypoczynkowych 
lub rekreacyjnych, 

niskokosztowe utrzymanie terenu. 

Dobrze wykonana l,!ka: tworzy powierzchniy ograniczaj,!c,! parowanie wody (w przeciwienstwie 
do trawnikow); stanowi pozytek dla owadow i zwiyksza bioroznorodnosc - pozwala na spontaniczny 
rozwoj roslin, nieuznawanych powszechnie za ozdobne; jest estetyczna - przy zastosowaniu 
odpowiedniej mieszanki, kwitn,!cej przez caly okres wegetacji. 

B. Ozdobne grupy roslin 

Ponizej przedstawiono podstawowe formy ozdobne roslin proponowane do realizacji. 

Kwietniki - miejsca obsadzane corocznie roslinami dlugo i obficie kwitn,!cymi lub ozdobnymi z lisci, 

w pelni lub w pocz'!tkowej fazie kwitnienia, wymagaj,!cymi 2-3 krotnej zmiany obsady w sezonie, 
najczysciej jednorocznymi lub niezimuj,!cymi w Polsce. 

Rabaty bylinowe - miejsca obsadzone bylinami - roslinami wieloletnimi, czysto 0 zanikaj,!cych 
na zimy czysciach nadziemnych - w doborze i ukladzie zapewniaj,!cym ci,!glosc wystypowania 
ich cech dekoracyjnych przez caly okres wegetacji. 

Formy zieleni utrzymywane przez mieszkancow - kompozycje roslinne 0 cechach ozdobnych 

i uzytkowych zakladane i utrzymywane przez mieszkancow na terenach w s,!siedztwie zabudowy 
mieszkaniowej (np. ogrody frontowe lub zielen w podworzach kamienic). 

Rabata ruderalna - kompozycja roslin z przewazaj'!cym udzialem gatunkow roslin zasiedlaj,!cych 
siedliska ruderalne - tereny przeksztalcone przez czlowieka (patrz rozdziaI4.6.3. ). 

C. Wytyczne do projektowania zieleni w pasach drogowych 

Projektowana zielen w pasach drogowych powinna pelnic nastypuj,!ce funkcje: 

tworzenie szerokiego korytarza ekologicznego z rozbudowan,! struktur,! warstwow'! (drzewa, 
krzewy, ziolorosla) oraz duz,! bioroznorodnosci'!; 

zagospodarowanie wod opadowych z ci,!gu pieszego i rowerowego; 

poprawa warunkow klimatycznych ci,!gow komunikacyjnych, w szczegolnosci ci,!gu pieszego: 

o zapewnienie cienia w godzinach popoludniowych, 

o oslanianie od ruchu samochodow i przed wiatrem; 

podnoszenie wartosci biocenotycznych - w przypadku drog lokalnych 
wprowadzanie gatunkow drzew i krzewow: 
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o tworz'lcych schronienie i bazt( pokarmow'l dla ptakow, 

o wprowadzanie gatunkow drzew i krzewow stanowi'lcych pozytki dla owadow; 

Uwaga. W s'lsiedztwie drog glownych i zbiorczych, nalezy ograniczae wprowadzanie roslin 
o funkcjach biocenotycznych z uwagi na duze natt(zenie ruchu i potencjalne kolizje. 

ksztaltowanie ladu przestrzennego - kompozycji urbanistycznej i architektonicznej: 

o harmonizowanie wnt(trza ulicy, 

o akcentowanie skrzyzowan, wjazdow, miejsc waznych, 

o urozmaicanie kompozycji przez zmiennose plastyczn'l. 

Wymagania wobec zieleni projektowanej w pasie drogowym: 

Drzewa w pasach drogowych lub w ich s'lsiedztwie powinny bye zaprojektowane tak aby po 
osi'lgnit(ciu dojrzalosci nie kolidowaly ze skrajni'l drogi, infrastruktur'l lub innymi budowlami. Nie 
powinny zagrazae bezpieczenstwu uczestnikow ruchu, zaslaniae oznakowan pionowych, utrudniae 
utrzymania drogi.33 Pozwoli to na ograniczenie w przyszlosci kosztow pielt(gnacji lub formowania 

zieleni.31 Korony drzew mog'l rosn'le ponad skrajni'l jezdni w przypadku drog lokalnych i 
dojazdowych oraz chodnikow i drog rowerowych. W przypadkach wyzszej klasy drog, takie sytuacje 
nalezy rozpatrywae indywidualnie. 

Lokalizacja i forma drzewa projektowanego w pasie drogowym powinna uwzglt(dniae zachowanie pola 
widocznosci.32 Nalezy unikae projektowania nasadzen drzew w odleglosci minimum 10 m od przejse 

dla pieszych, sygnalizacji swietlnej, oznakowani pionowych i skrzyzowan. lednoczesnie ze wzglt(dow 
bezpieczenstwa nie nalezy lokalizowae nowych nasadzen drzew w obrt(bie skrzyzowan, 
chyba ze zarz'ldca drogi wyrazi na to zgodt(. Zaleca sit( by docelowa (w zaleznosci od gatunku i 

odmiany) wysokose krzewow w polu widocznosci nie przekraczala 100 cm. W przypadkach, gdzie 
przewiduje sit( poruszanie sit( dzieci, zaleca sit(, aby wysokose ta nie przekraczala 50 cm. 

W sytuacjach gdy projektowane drzewa s'l cZt(sci'l historycznej kompozycji nalezy d'lzye 

do wprowadzania zieleni nawi'lzuj'lcej do historycznego zalozenia i dowi'lzywae sit( do historycznych, 
jak i istniej'lcych ukladow zieleni., , z uwzglt(dnieniem rozwi'lzan ograniczaj'lcych kolizje 
z infrastruktur'l (rozdzial: 3.2.2. D). 

Na obszarach gdzie pomit(dzy jezdni'l, a zabudow'l pozostaje malo przestrzeni na posadzenie drzew, 
zaleca sit( wprowadzae male drzewa lub/i pn'lcza na elewacjach. 

W pasach zieleni zaleca sit( wprowadzanie roslinnosci okrywowej 
powierzchni zadarnionych. 

niskich krzewow, zamiast 

W przypadku odtwarzania historycznych ukladow zadrzewien, zaleca sit( bazowae na tozsamych 
gatunkach lub ich wspolczesnych odmianach 0 podobnych walorach kompozycyjnych. Zmiana rodzaju 
drzewajest zasadna w przypadku ksztaltowania nowej kompozycji urbanistycznej / wnt(trza ulicy. 

31 Wysokosc skrajni cii!gu komunikacyjnego w odniesieniu do klasy drogi: 
- droga g16wna ruchu przyspieszonego (GP) - 4,70 m, 
- droga g16wna (G) i droga zbiorcza (Z) - 4,60 m, 
- droga lokalna (L) i droga dojazdowa (D) - 4,50 m, 
- droga dla rower6w i chodnik - 2,50 m. 

32 Rozporzi!dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim 
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6in. zm.). 
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Zasadnym jest, aby nowo zaktadane uktady alejowe i szpalery ksztahowae z wykorzystaniem 

r6znorodnych gatunk6w zar6wno drzew jak i krzew6w (przyktad ponizej). 

Rye. 21. Przykladowe kompozycje uklad6w szpalerowych (oprac. K. Szymanska, L. Oworniczak). 

Od g6ry: 1. Lipa drobnolistna i grusze nasadzone w rytmie (ABB). 2. Oqb szypulkowy i brzoza 
brodawkowata nasadzone w rytmie (AB) . 3. Jesiony wyniosle w klasycznym rytmie (AA) 
z zywoplotem podokapowym. 

W przypadku realizacji nowych nasadzen na obszarach 0 trudnych warunkach siedliskowych zaleca siy 

stosowanie rozwi'lzan poprawiaj'lcych warunki siedliskowe (patrz rozdziat ponizej). 

D. Rozwi'lzania poprawiaj'lce warunki siedliskowe nowoprojektowanych drzew 

W przypadku realizacji nowych nasadzen w s'lsiedztwie nawierzchni utwardzonych 

(np. przy chodnikach, w pasach drogowych, na placach, przy parkingach), zasadnym jest 

projektowanie rozwi'lzan poprawiaj'lcych warunki siedliskowe dla roslin: 

podlo:ie strukturalne (mieszanka kamienno-substratowa) - rodzaj podbudowy nawierzchni, 

wykonany na gruncie rodzimym, umozliwiajacy rozw6j system6w korzeniowych uzyskanej 

poprzez zmieszanie kruszyw z substratem glebowym. Podtoze strukturalne powinno bye wykonane 

na bazie kamienia jednokrotnie tamanego 0 frakcji 31 ,5-120 mm i pH 5-7, kt6ry spetnia normy 

budowlane dla danej podbudowy. W utozon'l podbudowy wmywa siy substrat w proporcji 0,25 m3 

substratu na I m3 kamienia tamanego, nie wolno mieszae kruszywa z substratem i transportowae 

razem. Substrat powinien zawierae 5-8% wagi pr6chnicy. Proces wykonania podloza powinien bye 
scisle nadzorowany.33 

33 Opracowano na podstawie: Suchocka 2018 Standardy wykonania i odbioru robot budowlanych na terenach zadrzewionych. Drzewa 
w Miescie. s.10. 
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Stosowanie podJoza strukturalnego zaleca SUr dla nastC(puj'lcych funkcjilnawierzchni, kt6re 

umozliwiaj'l dostC(pnose wody i powietrza: 

o ci'lgi piesze, rowerowe lub pieszo-rowerowe z poboczem przepuszczalnym dla wody, 

o ci'lgi wykonane z materiaJ6w przepuszczalnych w caJym ich przekroju, 

o ci'lgi utwardzone z dylatacjami umozliwiaj'lcymi wsi'lkanie w6d opadowych. 

system antykompresyjny Ckom6rka glebowa) - konstrukcja wykonywana zazwyczaj z element6w 

moduJowych, kt6ra przenosi obciazenia ci'lgu komunikacyjnego bez zageszczania gleby i pozwala 

na swobodny rozrost korzeni. Istot'l wprowadzania system6w antykompresyjnych jest poprawa 

dostC(pnosci gleby urodzajnej dla drzew i zapewnienie przestrzeni dla rozwoju korzeni drzewa. 

Systemy antykompresyjne powinny bye projektowane indywidualnie do ka:idych warunk6w 

terenowych z uwzglC(dnieniem wymagan projektowanych roslin, budzetu zarz'ldcy terenu 

i nosnosci ci'lgu komunikacyjnego. Na etapie projektu i budowy, konieczne jest uwzglC(dnienie 

wymagan dostawcy systemu (np. rodzaj substratu, nadz6r nad budow'l, warunki obsJugi 

i konserwacji), aby zachowae jego funkcjonalnose i warunki gwarancji. 

sciezki dla korzeni - liniowe przestrzenie pod nawierzchni'l ci'lgu komunikacyjnego J'lcz'lce 

powierzchnie biologicznie czynne i umozliwiaj'lce rozrost systemu korzeniowego. Sciezki 

dla korzeni powinny bye przygotowane w taki spos6b aby zapewnie dogodne warunki wzrostu 

systemu korzeniowego (dostC(pnose: powietrza, wody i gleby urodzajnej). Minimalne wymiary 

sciezki korzeniowej to: szerokose - 10 cm, wysokose - 30 cm. Spos6b wykonania sciezki dla 

korzeni powinien uwzglC(dniae projektowan'l trwaJose i nos nose nawierzchni. 

Wymienione powyzej rozwi'lzania powinny bye stosowane z uwzglC(dnieniem dostc(pu wody 

i powietrza w strefie systemu korzeniowego. Dobr'l praktyk'ljest J'lczenie ich z systemem retencji w6d. 

Dobrze wykonane rozwi'lzania zwi«kszaj'l 

dostC(pnose ziemi urodzajnej dla drzew. Jej 

objC(tose nalezy oszacowae w projekcie w 

nawi'lzaniu do docelowego rozmiaru drzewa 

(wykres obok). 
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Studium. Powyzsze rozwi'lzania mozna stosowae 
w s'lsiedztwie drzew istniej'lcych, wyJ'lcznie z Rye. 22. Zalecana ilose gleby dla drzew w 

zachowaniem wymagan ochrony ich system6w miastach w odniesieniu do powierzchni rzutu 

korzeniowych. korony lub srednicy pnia dojrzalego drzewa 

(Suchocka, Mlinowska 201634). 

E. Wytyezne do projektowania rabat bylinowych i kwietnik6w 

Dla uzyskania trwaJego efektu wizualnego nalezy uwzglC(dnie wszystkie wymagania siedliskowe 

projektowanych roslin, aby zapewnie im optymalne warunki wzrostu i rozwoju. 

34 Suchocka M. , Milanowska A, PodloZa strukturalne jako inzynieryjne rozwi,!zanie ochrony drzew w miastach "Drogownictwo" 

12/2016 za: Urban J. 2008: Up By Roots Healthy Soils and Trees in the Built Environment. ISA, Champain IIlinoise, 95-96. 
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Powinno si(( dobierae gatunki zgodnie z istniej,!cymi siedliskami na wzor naturalnych zbiorowisk, 
z uwzgl((dnieniem zmiennosci sezonowej w pokrojach, barwach i trwalosci kwiatow i owocow, 
a takze przebarwien jesiennych. Nalezy brae pod uwag(( tempo wzrostu, termin pojawiania si(( cz((sci 
nadziemnych i zaniku po zawi<!Zaniu nasion. Nalezy unikae roslin krotkowiecznych. 

Nalezy uwzgl((dnie optymaln,! lokalizacj((, oswietlenie, uwilgotnienie, zyznose i inne cechy podloza 
oraz ekspozycj(( (widocznose). 

K wietniki i rabaty zaklada si(( na podstawie szczegolowych projektow do celow realizacyjnych 
zawieraj,!cych opis sposobu przygotowania gleby, rysunki robocze, wykaz roslin, odst((py/rozstaw(( 

sadzenia, liczb(( roslin na kazd,! zmian(( obsady, sposoby piel((gnacji poszczegolnych gatunkow, 

ze szczegolnym uwzgl((dnieniem specyfiki roslin cebulowych, traw ozdobnych, roslin szybko 
zanikaj'!cych po kwitnieniu (geofitow). 

F. Wytyczne do projektowania zieleni w pojemnikach 

Lokalizacje pojemnikow: powinny bye one ustawiane w miejscach widocznych, UCz((szczanych, 
bezpiecznych dla ruchu, ale wlasciwych dla wegetacji roslin (np. nalezy unikae pelnego 
naslonecznienia i przeci'!gow ze wzgl((du na duze ubytki wody i mozliwe wi((dni((cie roslin). 

Forma pojemnika powinna spelniae nast((puj,!ce wymagania: 

ksztalt - mozliwie najmniejsza powierzchnia w stosunku do obj((tosci, czyli - wysokose rowna 

szerokosci i dlugosci, zapewnia najmniejszy stopien przesychania podloza; 

rozmiary pojemnika - zalezne od rodzaju planowanego obsadzenia i materialu z jakiego b((dzie 

wykonany, co za tym idzie ci((zaru i mozliwosci technicznych ulokowania w planowanej 
przestrzeni (mozliwose wjazdu diwigu); 

forma plastyczna (ksztalt i kolorystyka) - dostosowana do charakteru otoczenia. 

Materialy uzytych pojemnikow powinny miee duz,! wytrzymalose mechaniczn,!, neutralnose 
chemiczn,!, mal,! nasi,!kliwose. Zalecane rodzaje materialow do wyrobu pojemnikow to: beton 
architektoniczny, syntetyczny utwardzany; ceramika; drewno; metal (blachy stalowe powlekane 

warstw'! ochronn,!, corten, aluminiowe); zywica poliestrowa wzmacniana wloknem szklanym 
lub polietyleny. 

Konstrukcje pojemnikow powinny zapewniae optymalne warunki wzrostu i rozwoju ui:ytych roslin: 

bez dna, zestawiane w uklady, wieze lub pojedynczo na gruncie umozliwiaj,!cym odplyw wody; 

z dnem pojedynczym lub podwojnym - musi posiadae otwory odprowadzaj,!ce nadmiar wody, 
podstawki na wod((, wskainiki poziomu wody; 

oslonki z roznymi wkladami - plastik, siatka, z mozliwosci,! magazynowania zapasu wody 
i regulacjijej poziomu, wskainikiem poziomu wody w zbiorniku retencyjnym; 

wiklina, kosze z mchem w miejscach, gdzie zapewniona b((dzie wzmozona piel((gnacja i cz((sta 
kontrola wilgotnosci podloza; 

pojemniki hydroponiczne: 

o dwucz((sciowe - oslonka i wklad, 

o podloze - keramzyt, torf, 

o odzywki - nawozy peIne, 0 kontrolowanym st((zeniu, pH, uzupelniane wod,!, 

o wskainik poziomu odzywki - poziom odzywki w naczyniu nie moze przekroczye zasi((gu 
korzeni oddechowych - 113 wysokosci pojemnika. 
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Podloza do uprawy roslin w pojemnikach musz<l bye najlepszej jakosci, renomowanych firm, 
wieloskladnikowe 0 przeznaczeniu do konkretnego rodzaju roslin (iglastych, obficie kwitn<lcych, 

ozdobnych z lisci, skalnych). Ich podstawowe cechy to: 

wykluczone jest uzycie samego torfu; 

sklad substratu zalezy od rodzaju roslin i sposobu ich uprawy (hydroponika, p61-hydroponika); 

mozna domieszae do podloza hydrozelulakwazelu pod warunkiem regulamego podlewania, 

pamiytaj<lc 0 dodatkowej startowej dawce wody. po wyczerpaniu zapasu wody zwi<lzanej 
w hydrozelu zaczyna on odci<lgae wody z podloza, co powoduje obkurczanie siy substratu 
i odstawanie od scian pojemnika; 

drenaz powinien znaleie siy na dnie kazdego pojemnika, najlepiej w postaci keramzytu; 

warstwa podloza powinna znajdowae siy kilka centymetr6w ponizej krawydzi pojemnika, celem 
zapewnienia przestrzeni na wody w czasie podlewania. 

Nalezy stosowae material rosliny dostosowany do mozliwosci pielygnacyjnych: niekt6re drzewa 

i krzewy; trawy ozdobne; byliny; rosliny rabatowe oraz rosliny cebulowe. 

3.3.3. Dobory gatunkowe roslin do nasadzen 

Przykladowe gatunki i odmiany drzew, krzew6w i pn<lczy mog<lcych miee zastosowanie do nasadzeil 

w trudnych warunkach miejskich Lodzi (np. w pasach drogowych, na terenach 0 ubogim siedlisku, 
terenach zdegradowanych, itp.) przedstawiono w odrybnym opracowaniu pt. Dob6r drzew, krzewow 
i pnqczy do nasadzen w trudnych warunkach miejskich Lodzi. Za podstawy doboru przyjyto 
opracowanie Zielone miasto. Zielen przy ulicach (Szulc i in. 2013), uzupelnione 0 gatunki i odmiany 
sprawdzone lokalnie na terenie Lodzi. Na terenach 0 dobrych warunkach siedliskowych (parki, ogrody, 
tereny zieleni 0 wlasciwej niezdegradowanej glebie i strukturze szaty roslinnej, itp.) listy stosowanych 
gatunk6w i odmian mozna rozszerzye 0 inne dostypne w handlu rosliny, z uwzglydnieniem strefy 
mrozoodpomosci roslin wlasciwej dla Lodzi (strefa 6B), za opracowaniem: Katalog roslin, drzewa, 
krzewy, byliny polecane przez Zwiqzek Szkolkarzy Polskich (2016). 

Projektowane rosliny powinny bye wybierane indywidualnie w nawi<lZaniu do: 

zastanych warunk6w siedliskowych i rozpoznania roslinnosci rodzimej; 

projektowanej kompozycji przestrzennej; 

przewidywanych funkcji; 

planowanych koszt6w utrzymania terenu. 

Wprowadzanie gatunk6w uznanych za inwazyjne co do zasady powinno bye ograniczone 
do niezbydnego minimum i dopuszczone wyl<lcznie w miejscach niestwarzaj<lcych ryzyka ich 
przedostawania siy do srodowiska naturalnego. Nie dopuszcza siy ich stosowania: wzdluz do lin 

ciek6w, korytarzy ekologicznych, na obszarach las6w i ich bezposredniego otoczenia, na obrzezach 
miasta i w strefach podmiejskich oraz w innych miejscach maj<lcych l<lcznose przyrodnicz<l ze stref<l 
podmiejsk<l. 

Zaleca siy stosowanie materialu roslinnego 0 r6znorodnych formach zgodnych z Zaleceniami Zwi<lzku 
Szk6lkarzy Polskich (Gr<lbczewski i in. 2018): 

forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami 
z wyrazme wyksztalconym przewodnikiem; utrzymanie formy 
dodatkowych zabieg6w pielygnacyjnych - ciycia lub podkrzesywania. 

wzrostu dane go gatunku, 
naturalnej nie wymaga 

Forma naturalna zalecana jest w przypadkach nasadzeil: drzew soliterowych, w biogrupach, 
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w miejscach umozliwiajqcych naturalny rozwoj korony; 

forma wielopienna (wielopniowa) - forma drzewa, ktore rna 2 lub wi((cej p((dow (pni) 

rozgal((zionych, wyrastajqcych do 50 cm od powierzchni ziemi; najcienszy pien musi miee obwod 

minimum 6-8 cm; parametrem jest ilose pni oraz obwod najcienszego i najgrubszego pnia. 

Forma wielopienna takZe zalecana jest w przypadkach nasadzen w biogrupach, w miejscach 

umozliwiajqcych naturalny rozwoj korony; 

forma krzewiasta - forma drzewa, ktore rna minimum 3 rozgal((ziajqce si(( p((dy wyrastajqce do 50 

cm. Parametrem jest wysokose najwyzszego p((du. 

Forma wielopienna i krzewiasta zalecane sq w przypadkach nasadzen malych i srednich drzew: 

w donicach, zwartych grupach i biogrupach; drzew soliterowych pod warunkiem zaplanowania 

regularnych prac piel((gnacyjnych; 

forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyrainie uformowanym pniem i koronq. 

Forma pienna zalecana jest w przypadkach nasadzen: drzew w sqsiedztwie ciqgow 

komunikacyjnych i na placach; na skwerach i zielencach; w miejscach wymagajqcych zachowania 
otwartego widoku; 

rosliny 0 pokroju formowanym - forma drzewa z wyrainie uformowanq koronq. 

Drzewa formowane zalecane sq do stosowania w miejscach reprezentacyjnych lub jako element 

kompozycji architektonicznej - pod warunkiem zaplanowania regularnych prac piel((gnacyjnych. 

Rye. 23. Formy drzew materialu szkolkarskiego (Oprac. M. Kulon na podstawie: Gr'lbczewski i in. 
2018). Kolejno od lewej forma: naturalna, wielopienna (wielopniowa), pienna, formowana. 
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3.4. Wytyczne dla partycypacji spolecznej 

W toku ksztaltowania terenow zieleni istotne jest wt~czanie mieszkancow w proces inwestycyjny 
na etapach, kiedy podejmowane s~ kluczowe decyzje odnosnie ksztaltu przestrzeni publicznej. Dobr,! 
praktyk~ jest, aby zarz~dcy terenow podjyli dziatania edukacyjne i umozliwili spoteczenstwu 
artykutowanie wtasnych postulatow na kilku etapach procesu inwestycyjnego35

: 

1) Zbieranie wnioskow i pomyslow mieszkancow na etapie przedprojektowym w ramach 
rozpoznania potrzeb i planowania programu funkcjonalno-przestrzennego obszaru. Wstypne etapy 

konsultacji spotecznych stuz~ rowniez wytonieniu lokalnych liderow, ktorzy potrafi~ wspotpracowae 
z innymi mieszkancami i pomog,! w uwzglydnieniu ich potrzeb. 

Polecane narzydzia: ankiety, publikacja zatozen projektu w mediach lokalnych (np. na stronie www 

poswiyconej projektowi). 

2) Konsultacje proponowanych rozwhlzan na etapie koncepcji w ramach warsztatow 
z projektantami. Na tym etapie nalezy objasnie uwarunkowania przestrzenne, ktore determinuj~ 

przedmiotowy obszar oraz przedstawie warianty rozwi,!zan, tak aby mieszkancy mieli realny wptyw 

na ksztalt projektu. 

Polecane narzydzia: warsztaty, praca na makiecie projektowej, dyskusje z ekspertami. 

3) Prezentacje projektow wynikowych i omowienie procesu realizacji inwestycji. Na tym etapie 
nalezy omowie, ktore postulaty mieszkanc6w z poprzednich konsultacji zostaty uwzglydnione lub nie. 

Polecane narzydzia: wizualizacje, dyskusje z ekspertami. 

4) Angazowanie spoleczenstwa na eta pie zakladania zieleni - aktywowanie i integrowanie 
mieszkancow w ramach realizacji prostych prac w otoczeniu miejsca zamieszkania (np. wsp6lne 
sadzenie roslin, czy realizacje matych remont6w, organizowanie kurs6w ogrodniczych 
dla mieszkanc6w, itp.). 

5) WI~czanie lokalnych Iiderow w proces utrzymania zieleni na terenach mieszkaniowych, 
co korzystnie wptynie na przyszty stan nasadzen i poziom bezpieczenstwa. W ramach wsp6tpracy 
s,!siedzkiej mog,! bye realizowane wsp6lne inicjatywy takie jak: utrzymanie rabat lub ogr6dk6w 
frontowych oraz nadzory spoteczne (np. nad podlewaniem drzew). 

Wazn'! roly odgrywaj,! tu rady osiedli oraz lokalne inicjatywy skupiaj,!ce mieszkanc6w. Dobr,! praktyk'! 
jest aby proces partycypacji spotecznej prowadzit niezalezny moderator, np. przedstawiciel organizacji 
pozarz'!dowej, kt6ry w obiektywny spos6b pogodzi interesy spoteczne oraz priorytety zarz~dcy terenu. 
Istotne jest r6wniez aby w ramach konsultacji realizowae kampanie edukacyjne, kt6re powinny 
stanowie punkt wyjscia do wszelkich dziatan. Wazn'! kwesti,! jest takze, aby caty proces konsultacji 
spotecznych byt transparentny, a wszystkie spotkania doktadnie dokumentowanie. 

35 Por6wnaj Z opracowaniem: Zmieniamy Ulice, Tom III. Instrukcja prowadzenia procesu partycypacji. 
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4. Standardy zakladania zieleni 

W ramach Standard6w om6wiono zakres i techniki zakladania zieleni. Ponizej przedstawiono kwestie 

kluczowe i uniwersalne dla wiykszosci prac: 

termin sadzenia roslin - rosliny uprawiane w pojemnikach lub 0 bryle zabezpieczonej jutll i 

siatkll mogll bye sadzone w cillgu calego sezonu wegetacyjnego, poza okresem gdy gleba jest 
zamarzniyta. Sadzenie roslin bez bryly (z golym korzeniem) powinno nastllpie wczesnll wiosnlllub 

jesienill (gdyz w tych terminach Sll te rosliny oferowane), niezwlocznie po dostawie. Nalezy unikae 
sadzenia roslin w okresach upalnych i suchych, nie wolno sadzie roslin w warunkach zamarzniytej 
gleby. Posadzone rosliny naleZy obficie podlae i zapewnie im regularne podlewanie, szczeg61nie w 
okresie od maja do wrzesnia; 

parametry materialu roslinnego i zakres prac nalezy dostosowae indywidulanie do lokalizacji 

z uwzglydnieniem zalecen jakosciowych Zwillzku Szk6lkarzy Polskich36
; 

pochodzenie materialu szkolkarskiego powinno odpowiadae lokalnym warunkom klimatycznym 
- zasadne jest aby preferowae rosliny uprawiane w szk6lkach zlokalizowanych w tej samej 
lub podobnej co Polska strefie klimatycznej; 

koniecznosc weryfikacji zgodnosci z dokumentacj~ realizowanych prac - wszystkie parametry 
powinny odpowiadae zapisom w projekcie i STWiOR; 

prowadzenie nadzorow jakosci wykonywanych prac, w szczeg61nosci prac zanikowych 

i podlegajllcych zakryciu. 

4.1. Forrnalnosci zwi'lzane z realizacj'l nasadzen na terenach miejskich 

Do podstawowych obowillzk6w wykonawcy nalezll: 

minimalizacja przeksztalcen zajytego terenu ponad zakres przewidziany w projekcie i STWiOR; 

ochrona istniejllcej zieleni, przewidzianej do zachowania; 

rekuItywacja i odtworzenie przeksztalconej lub zniszczonej gleby oraz zieleni. 

Umowa na realizacjy prac powinna zabezpieczae finansowo wartose odtworzeniowll zieleni 
oraz warunk6w siedliskowych mogllcych ulec przeksztalceniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

Wyznaczenie granic dzialki (Iub zakresu opracowania) za pomocll narzydzi geodezyjnych 
oraz wskazanie miejsca do rozladunku roslin. Plac manewrowy przeznaczony na skladowanie 

materialu roslinnego oraz innych material6w niezbydnych do posadzenia drzew i krzew6w, winien bye 
bezpieczny i nie stwarzae zagrozenia podczas obecnosci os6b zajmujllcych siy pracami wykonawczymi 
na terenie inwestycji. Jesli takiego miejsca nie da siy wyznaczye, naleZy skladowae material 
tymczasowo w miejscu sadzenia. Material roslinny powinien bye zabezpieczony przed czynnikami 
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami. 

Przejycie terenu na czas inwestycji powinno nastllPie po wczesniejszym ogllldzie terenu, 
potwierdzonym protokolem. Wykonawca prac zobowillzany jest poinformowae zamawiajllcego 

36 Jan Gr~bczewski (red.) Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu szk61karskiego, Zwi~zek Szk61karzy Polskich, 2018. 
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i wlasciciela terenu 0 wszelkich problemach widocznych na tym etapie, ktore mog~ stanowie problem 

przy realizacji prac lub ochronie zieleni istniej~cej. 

Wykonawca jest zobowi~zany archiwizowae wszelkie dokumentacje zwi~zane z prowadzeniem prac 
wykonawczych, pielygnacyjnych i kontrolnych w okresie gwarancyjnym. 

A. Wytyczanie lokalizacji sadzonych roslin 

Tyczenie nasadzen musi nadzorowae osoba posiadaj~ca umiejytnosci czytania map zasadniczych 
i rysunkow architektonicznych. W przypadku sadzenia roslin w poblizu infrastruktury, nalezy 
zachowae szczegoln~ starannose w zapewnieniu odleglosci przewidzianych w projekcie od zastanej 

infrastruktury. Prace ziemne nalezy wykonae z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, aby unikn~e 
uszkodzenia elementow infrastruktury niewykazanych na mapach zasadniczych. 

W sytuacjach, gdy nie rna mozliwosci latwego domierzenia lokalizacji drzewa za pomoc~ tasmy 

mierniczej lub dalmierza, nalery skorzystae z pomocy geodety w wytyczaniu rozmieszczenia drzew. 

Gdy w czasie wytyczania nasadzen zostan~ stwierdzone nieprzewidziane kolizje z infrastruktur~ 

lub zieleni~ istniej~c~ nalezy wstrzymae prace i powiadomie 0 tych problemach zamawiaj~cego 

lub inspektora nadzoru. 

Wszelkie odstypstwa od projektu w trakcie jego realizacji musz~ bye uzgodnione z projektantem, 

inspektorem nadzoru i zamawiaj~cym. 

B. Opracowanie dokumentacji powykonawczych 

Po zakonczeniu robot, wykonawca rna obowi~zek opracowania rysunkow powykonawczych 
wraz z dokumentacj~ fotograficzn~. Zasadne jest, aby wykonawca sporz~dzil dokumentacjy 
z zastosowaniem technik geodezyjnych - w szczegolnosci domiary posadzonych drzew i grup 
krzewow. 

Dokumentacja powykonawcza powinna bye przekazana zarz~dcy terenu w trzech egzemplarzach 

oraz organowi konserwatorskiemu w przypadku obszarow objytych ochron~ konserwatorsk~. 

4.2. Sadzenie drzew i krzewow 

4.2.1. Przygotowanie terenu do nasadzen 

A. Przygotowanie podloza pod nasadzenia 

Teren przeznaczony pod nasadzenia nalezy oczyscie ze wszelkich zanieczyszczen. 

Nalezy skontrolowae niwelacjy terenu w celu zapewnienia splywu wad opadowych w kierunku roslin. 

Wyj~tkiem jest splyw wad opadowych z nawierzchni, ktore ze wzglydu na utrzymanie zimowe 
i zasolenie nie mog~ bye kierowane pod rosliny. 

Jezeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymiemc ziemiy pod kaMe sadzone 
drzewo lub krzew w ilosci dwukrotnosci srednicy i glybokosci bryly korzeniowej. 

Rekultywacja profilu glebowego powinna obejmowae: 

sprawdzenie wlasciwosci fizycznych i chemicznych gleby (w razie koniecznosci z uzyciem badan 
laboratoryjnych) i ewentualne zastosowanie dzialan koryguj~cych (np.: dodatek kompostu, 
wapnowanie, nawozenie, itp.); 
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w miary mozliwosci uprawa (spu1chnienie) wierzchniej warstwy gleby do glybokosci minimum 30 
cm (optymalnie 50 - 70 cm) poprzez orky lub uzycie kultywatora lub spryzonego powietrza, 

uwaga: w trakcie zabiegu spu1chniania omijae korzenie istniej~cych drzew oraz infrastruktury; 

wyr6wnanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.). 

W przypadku realizacji nasadzen w s~siedztwie innych drzew, ochrona zastanych system6w 

korzeniowych powinna bye realizowana poprzez: 

kontrolne rozpoznanie zasiygu i ukladu korzeni (ryczne odkrywki glebowe - szpadlem 

lub spryzonym powietrzem); 

ewentualn'! korekty zasiygu przygotowania podloza oraz lokalizacji nowych nasadzen, 

z ominiyciem korzeni zastanych. 

B. Transport materialu roslinnego 

Podczas transportu roslin nie moze dojse do uszkodzenia materialu roslinnego. NaleZy odpowiednio 
zabezpieczye bryly korzeniowe przed uszkodzeniem, przesuszeniem lub przemarzaniem, a takze pnie 

i pydy roslin przed uszkodzeniami. Po przywiezieniu roslin na miejsce docelowe, trzeba 
je niezwlocznie posadzie. W przypadku, gdy jest to niemozliwe, rosliny nalezy zadolowae 
w zacienionym miejscu, podlae zabezpieczye przed szkodliwym wplywem warunk6w 
atmosferycznych. 

4.2.2. Sadzenie drzew 

A. Parametry materialu roslinnego 

Material roslinny musi pochodzie z produkcji szk6lkarskiej i bye zgodny z zaleceniami jakosciowymi 
Zwi~zku Szk6lkarzy Polskich (Gr~bczewski i in. 2018). Material roslinny powinien bye zdrowy 
oraz bye zgodny z spisem roslin zawartym w projekcie. Kazda roslina lub partia wsp61nie 
zapakowanych roslin powinny posiadae etykiety z nazw~ gatunku i odmiany. W przypadku, 
kiedy mamy do czynienia z grup~ roslin tego samego gatunku nalezy oznaczye rosliny etykietami 

z dw6ch stron grupy. Drzewa i krzewy powinny bye prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki 
szk6lkarskiej. 

Pohldane cechy materialu roslinnego: 

p,!k szczytowy przewodnika powinien bye wyrainie wyksztatcony; 

przyrost ostatniego roku powinien wyrainie i prosto przedluzae przewodnik (z wyj~tkiem form 
wielopiennych, krzewiastych, kulistych, zwisaj~cych, odmian 0 powyginanych pydach i drzew 
formowanych - strzyzonych); 

r6wnomiernie rozmieszczone pydy boczne korony drzewa - korona symetryczna; 

korona powinna bye uformowana w wyniku produkcji szk61karskiej z zabliinionymi sladami ciye; 

w przypadku drzew alejowych - praktycznie prosty przewodnik; 

u form piennych blizny na przewodniku powinny bye zarosniyte, u form naturalnych dopuszcza siy 
do 4 blizn niecalkowicie zarosniytych; 

u form szczepionych bez odrost6w i odrosli z podkladki; 

system korzeniowy powinien bye skupiony, prawidlowo rozwiniyty, na korzeniach szkieletowych 
powinny wystypowae liczne korzenie drobne; 
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bryla korzeniowa powinna bye prawidlowo uformowana, nieuszkodzona i zabezpieczona 

(materialem biodegradowalnym - tkanin(! rozkladaj(!C<! sitr najp6iniej w ci(!gu 1,5 roku 

po posadzeniu, bryla drzewa lisciastego 0 obwodzie pnia powyzej 14 cm dodatkowo 

zabezpieczona siatk(! z nieocynkowanego drutu, w przypadku drzewa iglastego 0 zabezpieczeniu 

siatk(! decyduje producent); 

material kopany z gruntu (z odslonitrtym systemem korzeniowym), dopuszcza sitr wyl(!cznie 

w przypadku malych drzew (do 14 cm obwodu pnia), sadzonych na terenach 0 korzystnych 

warunkach siedliskowych, przy czym nie wolno stosowae roslin bez bryly korzeniowej 

dla gatunk6w trudno przyjmuj(!cych sitr - np. dtrb6w, buk6w oraz drzew iglastych. 
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Rye. 24. Zalecane proporcje srednicy bryly korzeniowej do obwodu pnia drzewa (Gr<tbczewski i in. 2018). 

Niedopuszczalne wady dla materialu szk61karskiego to: 

wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne cztrsci roslin: pni, korzeni, gl6wnego przewodnika 

oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmiany) deformacje; 

odrosty i odrosla z podkladki ponizej miejsca szczepienia; 

slady zerowania szkodnik6w, owocniki grzyb6w, zrakowacenia, nienaturalne przebarwienia, 

wyplywy i wysitrki lub inne oznaki chor6b; 

zwitrdnitrcie i pomarszczenie kory (poza typowymi dla gatunku - np. platan) zar6wno na cztrsciach 
nadziemnych jak i na korzeniach; 

martwica i ptrknitrcia kory na przewodniku; 

uszkodzenia p(!ka szczytowego przewodnika, w sytuacji gdy roslina nie wyksztalcila nowego p(!ka 

szczytowego w wyniku celowych zabieg6w szk6lkarskich; 

przewodniki z nieprawidlowymi rozwidleniami - konkurencyjnymi; 

slady nieprawidlowego citrcia (z uszkodzeniem obr(!czki, zbyt rozlegle i niezabliinione rany, itp.). 

Ponadto zaleca sitr: 

dokonanie odbioru materialu szk6lkarskiego przed wykonaniem nasadzen; 

sadzenie drzew 0 minimalnym obwodzie pnia 16 cm (mierzonym na wysokosci 100 cm). 

Zamawiaj(!cy rna prawo do zmiany tego parametru bior(!c pod uwagtr gatunek oraz odmiantr 
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drzewa; 

wymagania od dostawcy materialu szk6lkarskiego swiadectwa jakosci oraz obowi,!zkowo 

paszportu Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa.37 

B. Wymagania dotycz'lce materia16w 

Hose i parametry materia16w niezbydnych do posadzenia drzewa s,! r6zne w zaleznosci od rozmiaru 
rosliny oraz lokalizacji. W przypadku sadzenia drzewa 0 obwodzie 16 cm niezbydne s,! nastypuj,!ce 
materialy: 

ziemia urodzajna; 

paliki 0 srednicy 6 lub 8 lub 10 cm (w zaleznosci od wielkosci sadzonego drzewa); 

poprzeczki drewniane do l,!czenia palik6w oraz tasma do wi,!zania pnia; 

przekompostowana kora drzew iglastych lub inny material np. grys do sci6lkowania. W przypadku 
sadzenia drzew wiykszych mozliwajest ich stabilizacja za pomoc,! kotew i pas6w. 

Tabela 2. Przykladowe zestawienie materialow niezbydnyeh do posadzeniajednego drzewa 

Lp. Material Specyfikacja Hose (dla 1 drzewa) 

Ziemia Wolna od zanieezyszezen i ehwastow, 0 zawartosei 
0,2-1 m3 w zaleznosei 

I. od jakosei zastanego 
urodzajna substaneji organieznej minimum 3%. 

podloza. 

Paliki 
Toezone, niezabezpieezone srodkami konserwuj~eymi,-

drewniane 
jeden koniee palika ostro zakonezony. 

2. do 
Srednica 6 lub 8 lub 10 em, wysokosc palikow ok. 2,0-

3 sztuki. 
stabilizaej i 

2,5-3,0 m, w zalemosei od wysokosei drzew (w 

drzew 
przypadku drzew 0 obwodaeh powyzej 18 em nalezy 
stosowac paliki 0 sredniey min. 8 em). 

Poprzeezki 
9 sztuk (3 na gorze, 6 przy 

3. do l~ezenia Deski lub polwalki 0 szerokosei min. 6 em. 
gruneie). 

palik6w 

4. 
Tasma do 

Szerokosc min. 5 em. 3 m biez~ee. 
palikowania 

5. 
Kora do Przekompostowana i odkwaszona kora iglasta (dla roslin 

0,12m3
• 

sei6lkowania wymagaj~eyeh kwasnego podloza - nieodkwaszona). 

W celu ochrony szyi korzeniowej oraz dolnej cZysci pnia mlodych nasadzen drzew przed 
uszkodzeniem w trakcie podkaszania trawnik6w, a takze w przypadku zagrozenia obgryzania 

(zgryzania lub spalowania) roslin przez zwierzyta, zaleca siy stosowanie koszyczk6w z tworzywa 
sztucznego, ewentualnie oslonek lesnych (wada: niska trwalose), siatek ochronnych lub wygrodzen 0 

wys. min. 30 cm. W przypadku sadzenia drzew w obrybie rabat wielogatunkowych, miejsca nasadzen 
innych roslin (krzew6w, bylin itd.), jak-t ksztatl samej rabaty, a takze fragmenty rabaty wylo:l:one 

37 Informaeja dotyez~ea paszport6w dostypna jest na stronie PIORiN: http://piorin.gov.pllzdrowie-roslin/paszportowanie
roslinlinformaej e-ogo Ine/. 
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sciolkll r6Znego typu mozna wydzielie za pomocll obrzeza typu eko-bord 

Dla drzew i krzewow sadzonych w trudnych warunkach siedliskowych zaleca si<t przewidziee 

aplikacj<t hydrozelu w ilosci zgodniej z przedmiarem materialow niezb<tdnych do wykonania prac. 

C. Warianty sadzenia drzew 

Sposob posadzenia drzewa powinien bye dostosowany do: warunkow lokalnych, gatunku drzewa 

oraz planowanego efektu kompozycji przestrzennej. 

W ramach niniejszego Standardu przedstawiono dwa warianty sadzenia drzewa (ryc. ponizej). 

Rye. 25. Schemat sad zenia drzewa (wariant 1) w warunkach sprzyjajqcych (drzewo 0 wymiarach 12-

14cm i wys. 200cm stabilizowane za pomocq 3 niskich palikow) (oprac. L Dworniczak, M. Kulon). 

I. Przygotowanie dolu 

1. Rozmiar dolu ok. 2-3 razy wi~kszy od bryly korzeniowej. Gl~bokose i szerokose dolu powinny umozliwiae 

swobodny rozw6j bryly korzeniowej. 

2. Ubita podstawa na potrzeby stabilizacji bryly korzeniowej, zapobiegajqca zapadaniu si~ bryly. 

3. Powierzchowne uksztaltowanie nawierzchni w otoczeniu drzewa w celu umozliwienia splywu w6d 

opadowych w kierunku drzewa. Uwaga: drzewo nie moze bye gl~biej posadzone niz roslo w szk6ke - nie wolno 

zasypywae szyi korzeniowej! 

II. Stabilizacja drzewa 

4. Posadowienie drzewa, tak aby nasada pnia byla na wysokosci poziomu gruntu. Drzewa w balocie powinny 

miee siatk~ (kosz) i jut~ rozciqgni~te i odsuni~te od szyi korzeniowej. 

5. Trzy paliki zabite w grunt rodzimy w odleglosci min. 10cm od bryly korzeniowej. 

6. Lqczenia palik6w sztywnymi poprzeczkami oraz zabezpieczona nasada pnia przed zniszczeniem (np. w czasie 

koszenia). 

7. Mocowanie drzewa do palik6w za pomocq wiqzania tasmq ogrodniczq. 

Rozwiazanie alternatywne (stabilizaqa drzewa za pomoca kotew i pas6w mocujacych pod powierzchnia terenu): 

5'. Trzy kotwy stalowe 0 dlugosci min. 1m ze stali zbrojeniowej zebrowanej sredn. min. 14mm z przyspawanymi 
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uszami w gornej cz~sci, zabite w regularnych odst~pach w grunt rodzimy w odleglosci min. lOcm od bryly 

korzeniowej. 

6'. Mocowanie bryly do kotew za pomocq napr~zanych pasow mocujqcych w - ukladzie trojkqtnym. 
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III. Poprawa warunk6w siedliskowych drzewa 

8. Uksztaltowana misa (zagl~bienie na wod~) gl~bokosei ok. 5 em. 

9. Ziemia urodzajna z ewentualnymi dodatkami nawoz6w. 

10. Sei61ka grubosei 5-10 em. 

L 

Rye. 26. Sehemat sad zenia drzewa (wariant 2) w pasie drogowym - w trudnyeh warunkaeh 

Przedstawiono drzewo 0 wymiaraeh 16-18 em i wys. 400 em stabilizowane za pomoeq 3 niskich 

palik6w (oprac. L. Dwomiczak, M. Kulon). 

I. Przygotowanie dolu 

1. Rozmiar dolu minimum 5-razy wi~kszy od bryty korzeniowej. 

2. Ubita podstawa na potrzeby stabilizacji bryty korzeniowej, zapobiegajqca zapadaniu si~ bryty. 

3. Uksztaltowanie nawierzchni umozliwiajqce splyw w6d opadowych w kierunku drzewa. 

4. Podloze strukturalne w podbudowie nawierzehni utwardzonych. 

II. Stabilizacja drzewa 

5. Posadowienie drzewa, tak aby nasada pnia byia na wysokosci poziomu gruntu. Drzewa w balocie powinny 

miec siatk~ (kosz) i jut~ rozciqgni~te i odsuni~te od szyi korzeniowej. 

6. Trzy paliki zabite w grunt rodzimy w odleglosei min. 10 em od bryty korzeniowej. 

7. Lqczenia palik6w sztywnymi poprzeezkami. 
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8. Moeowanie drzewa do palikow za pomocq wiqzania tasmq ogrodniezq. 

Rozwiazanie alternatywne (stabilizaqa drzewa za pomoea kotew i pasow mocujacyeh pod powierzehnia terenu): 

6'. Trzy kotwy stalowe 0 dlugosci min. 1m ze stali zbrojeniowej zebrowanej sredn. min. 14mm z przyspawanymi 

uszami w gornej ez~sci, zabite w regularnyeh odst~paeh w grunt rodzimy w odleglosci min. 10em od bryly 

korzeniowej. 

T. Moeowanie bryly do kotew za pomocq napr~zanyeh pasow mocujqcyeh w - ukladzie trojkqtnym. 

III. Poprawa warunk6w siedliskowych drzewa 

9. Uksztaltowana misa (zagl~bienie na wod~) gl~bokosei ok. 8 em w raz z nasadzeniami roslin okrywowyeh 

oraz konstrukcjami ograniczajqcymi wjazd na teren zieleni. 

10. Pas krzewow ekranujqcyeh od strony ulicy (wys. ok. 100 em). 

11. Ziemia urodzajna z ewentualnymi dodatkami nawozow. 

12. Sci61ka grubosci 5-10 em 

Miejsee oraz rozstawa sadzenia powinny zostae wytyezone w terenie, zgodnie z dokumentaej,! 

projektow'!. 

Doly pod drzewo powinny miee wielkose, kt6ra umozliwi im prawidlowy wzrost i rozw6j. Zaleea siy, 
aby objytose dolu byla 2-3 razy wiyksza od bryly korzeniowej sadzonej rosliny, tak aby umozliwie 

rozw6j nowyeh korzeni wlosnikowyeh. Konieezne jest, aby d61 zaprawie ziemi,! urodzajn,!. 

Rosliny zaraz po posadzeniu naldy obficie pod lac, okolo 10 litr6w na kazdy 1 em srednicy pnia 
mierzony na wysokosci 130 em na jedno drzewo. Nalezy dokladnie ueisn,!e ziemiy na graniey bryly 
korzeniowej nasadzonyeh roslin. 

Zaleea siy wykonanie zamulenia dol6w (przelanie duz,! ilosei,! wody) pod nasadzenia, w eelu 
sprawdzenia przesi,!kania gleby oraz wykluezenia niesprzyjaj,!cych warunk6w glebowych -
zagyszczonej warstwy glebowej. 

Uksztaltowanie misy - zaglybienie 0 srednicy 70-80 cm i glybokosci okolo 5 cm powinno 

bye uksztahowane tak, aby umozliwie zatrzymanie wody w strefie bryly korzeniowej. Zbyt glyboka 
misa bydzie narazala drzewo na uduszenie w wyniku zasypania odziomka. 

Paliki do stabilizacji drzewa nalezy zamontowae poza systemem korzeniowym w taki spos6b, 
aby nie uszkodzie bryly korzeniowej rosliny. W przestrzeni publicznej zaleca siy stosowae minimum 
trzy paliki dla stabilizaeji jednego drzewa. Dodatkowo nalezy wykonae wi,!zanie do zamocowania pnia 
do palik6w (3 paliki + wi,!zanie miykkie i podw6jne sztywne z p6Iwalk6w). 

Kotwy do stabilizacji drzewa pod powierzchni~ terenu takZe naleZy zamontowae poza systemem 
korzeniowym w taki spos6b, aby nie uszkodzie bryly korzeniowej rosliny. Nalezy uzye 3 kotew 

stalowych 0 dlugosci min. 1 m ze stali zbrojeniowej zebrowanej sredn. min. 14mm z przyspawanymi 
uszami w g6rnej czysci. Powinny one bye zabite w regularnych odstypach w grunt rodzimy w 
odleglosci min. 10cm od bryly korzeniowej. Bryly korzeniow'! nalezy ustabilizowae za pomoc,! 
napryzanych pas6w mocuj'!cych rozmieszczonych w ukladzie tr6jk,!tnym i zamocowanych do kotew. 

Rozlozenie warstwy kory - sciolkowanie. Kora - mielona, przekompostowana kora sosnowa, 
odkwaszona (dla roslin wymagaj,!cych kwasnego podloza - nieodkwaszona), frakcja do 8 cm 
z przewag'! frakcji 2- 6 em. Warstwa sei6lki nie moze bye wiyksza niz 10 cm, poniewaz zbyt duzajego 
ilose powoduje, ze korzenie nie otrzymuj,! odpowiedniej ilosci tlenu. Alternatywnie mozna zastosowae 
sci6lkowanie z grysu kamiennego (np. granitowego - frakcja 16-22 mm lub gnejsowego - frakcja 11-32 
mm) - tzw. kora kamienna. 

W przypadku prowadzenia prae pielygnacyjnych po posadzeniu nalezy odkazie narzydzia ogrodnieze. 
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Teren po zakonczeniu prac nalezy wyrownac i wygrabic. Usun'!c ewentualnie wystypuj,!ce kamienie, 

chwasty. Zaleca siy skontrolowanie wykonanych czynnosci, m.in. stabilnosci wykonanych podpor 

i wi,!zan dla nasadzonych drzew. 

D. Piel~gnacja po posadzeniu 

Zabiegi pielygnacyjne po zakonczeniu prac powinny obejmowac: 

wymiany uschniytych i uszkodzonych roslin, w miary mozliwosci w tym samym roku 

(w odpowiednim terminie agrotechnicznym); 

podlewanie, odchwaszczanie i uzupelnianie kory w obrybie misy korzeniowej (lub innego uzytego 

materialu sciolkuj,!cego); 

systematyczne podlewanie roslin min. 1 raz w tygodniu (w okresach posuchy lub suszy min. 3 razy 

w tygodniu); 

przycinanie posadzonych roslin zgodnie ze sztuk,! ogrodnicz,! odpowiednio dla gatunku 

ina uzgodnion,! wysokosc (w okresie pielygnacji nalezy prowadzic sukcesywn,! korekty wysokosci 

pomiydzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupelniaj,!cymi); 

przegl,!dy i ochrona przed chorobami i szkodnikami roslin; 

zabezpieczenie na okres zimowy; 

wywoz biomasy na skladowisko biomasy, w dniu wykonywania zabiegu. 

Wykonawca zobowi'!zany jest do utylizacji odpadow powstalych w trakcie wykonywania prac. 
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Rye. 27. Przyklad 

stabilizacji drzew 

na jednyrn paliku 

rnocowanyrn pod 

ukosern. 

Dodatkowo paliki 

pornalowane na 

czerwono pelniq rol~ 

akcentu w kornpozycji 

przestrzennej. 



Rye. 28. Solidne zabezpieczenie 

drzewa przy ciqgu jezdnym. 

Rye. 29. Niska stabilizacja drzewa Rye. 30. Zabezpieezenie drzewa 

o formie naturalnej. za pomocq oslonki na pniu oraz 

ogranicznik6w wjazdu. 

Rye. 31. Zabezpieczenie powierzchni biologicznie 

czynnej za pomocq ogranicznik6w wjazdu. 

Rye. 32. Stabilizacja drzewa za pomocq pas6w 

Rye. 29-32 Sq autorstwa Piotra Drozdy. 
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4.2.3. Sadzenie krzewow 

A. Parametry materialu roslinnego 

Poz~dane cechy materialu roslinnego: 

minimum 3 pydy z typowymi dla gatunku i odmiany rozgalyzieniami (dla pojemnik6w do rozmiaru 
C3), dla pojemnik6w wiykszych odpowiednio: C5 - min. 4 szt., C7,5 - min. 5 szt., CIO i wiykszych 

- min 6 szt., w przypadku krzew6w slabo krzewi,!cych siy (np.: derenjadalny, gl6g szkarlatny, gl6g 
sliwolistny, oliwnik w'!skolistny, trzmielina pospolita, rokitnik zwyczajny, sliwa tarn ina, sumak 

octowiec, bez czarny, b. koralowy, tamaryszek), dopuszcza siy mniejsz,! liczby pyd6w; 

gl6wne pydy boczne powinny wyrastae nie wyzej niz 10 cm nad szyjk,! korzeniow'!; 

u form szczepionych bez odrost6w z podkladki; 

system korzeniowy powinien bye skupiony, prawidlowo rozwiniyty, z licznymi korzeniami 
drobnymi; 

material kopany z gruntu (z odsloniytym systemem korzeniowym), dopuszcza siy w przypadku 

gatunk6w dobrze przyjmuj,!cych siy, sadzonych na terenach 0 korzystnych warunkach 
siedliskowych; 

w przypadku tego samego gatunku, material musi bye r6wny, tzn. wielkose, stopien rozkrzewienia 
powinna bye zblizona; 

pydy na calej swojej dlugosci nie mog,! miee uszkodzen mechanicznych; 

liscie powinny bye odpowiednio wybarwione w stosunku co do gatunku i pory roku; 

niedopuszczalny jest material, kt6ry rna widoczne zmiany chorobowe lub slady zerowania 

szkodnik6w; 

krzew powinien bye umiejscowiony w doniczce na srodku, a pokr6j jego powinien bye odpowiedni 

dla gatunku; 

po wyci,!gniyciu bryly korzeniowej z doniczki, bryla powinna bye przekorzeniona i zwarta, 

bryla korzeniowa nie moze bye przesuszona. 

B. Wymagania dotycz'lce materia16w 

Ilose i parametry material6w niezbydnych do posadzenia krzew6w S,! r6zne w zaleznosci od rozmiaru 

roslin oraz lokalizacji. 

Tabela 3. Przykladowe zestawienie material6w niezbydnych do posadzeniajednego m2 krzew6w 

Lp. Material Specyfikacja Hose (dla 1 drzewa) 

Ziemia 
urodzajna Wolna od zanieczyszczen i chwast6w, 0 0,05 - 0,10 m3 w zalemosci 

I. 
zawartosci substancji organicznej minimum 3%. od jakosci zastanego podloza. (w przypadku 

jej stosowania) 

Przekompostowana i odkwaszona kora iglasta 

3. 
Kora do (dla roslin wymagaj,!cych kwasnego podloza- 0,10 m3 

sci6lkowania nieodkwaszona ). 
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Altematywnie: grys kamienny (np. granitowy-
frakcja 16-22mm lub gnejsowy - frakcja 11-
32mm) - tzw. kora kamienna. 

C. Przygotowanie powierzchni pod nasadzenia krzewow 

nalezy w calosci usunlle dam; 

kopanie dolow pod nasadzenia krzewow, bylin lub pnllczy nalezy wykonae rycznie 

lub mechanicznie. Srednica dolow powinna wynosie 0,3 m, glybokose 0,3 m. Krzewy powinny 

bye sadzone min. 2-5 cm ponizej krawydzi sllsiadujllcych cillgow pieszych; 

glybokose sadzenia w przypadku roslin z brylll korzeniowll powinna odpowiadae glybokosci jakiej 

rosty one w szkotce; 

po posadzeniu krzewow calose terenu wysypae sciolkll 0 grubosci min. 5 cm. 

D. Piel~gnacja po posadzeniu 

Zabiegi pielygnacyjne po zakonczeniu prac powinny obejmowae: 

podlewanie, odchwaszczanie i uzupeinianie sciolki (kory lub innego uzytego materialu); 

wymiany uschniytych i uszkodzonych roslin; 

systematyczne podlewanie roslin minimum 1 raz w tygodniu (w okresach posuchy lub suszy 
minimum 3 razy w tygodniu, najlepiej wczesnym rankiem); 

przycinanie krzewow zgodnie ze sztukll ogrodniczll odpowiednio dla gatunku i na uzgodnionll 
wysokose (w okresie pielygnacji nalezy prowadzie sukcesywnll korekty wysokosci pomiydzy 
starymi i nowymi nasadzeniami uzupelniajllcymi); 

ochrony przed chorobami i szkodnikami roslin; 

zabezpieczenie na okres zimowy; 

wywoz biomasy na skladowisko biomasy w dniu wykonywania zabiegu. 

4.2.4. Przesadzanie drzew 

Prawidlowe przesadzenie drzewa jest skomplikowanym i odpowiedzialnym zabiegiem. Z powodu 

duzych strat w systemie korzeniowym, niesie on powazne zagrozenie dla zdrowia i zycia 
przesadzanego drzewa. Bardzo wazne jest staranne wykonanie wszystkich zwi<!,zanych z tym 
zabiegiem czynnosci, rozpoczynajllc od odpowiedniego przygotowania drzewa. Do podstawowych 
czynnosci przygotowujllcych drzewo do przesadzenia nalezll: 

szczegolowe rozpoznanie mozliwosci przesadzenia drzewa; nalezy ocenie wielkose i wiek drzewa, 
jego mozliwosci regeneracyjne, podloze gdzie posadzone jest drzewo, otoczenie drzew 
(np. sllsiedztwo powierzchni utwardzonych, bliskose drog, itp.; 

dokladny wybor nowego stanowiska, zapewniajllcego jak najwiyksze szanse na przyjycie siy 
drzewa; 

wybor odpowiedniej pory roku do przesadzenia - z punktu widzenia fizjologii drzewa lisciastego 
czynnose ty najkorzystniej jest przeprowadzae w okresie bezlistnym wczesn<!, wiosnll (marzec -
kwiecien) lub jesienill (pazdziernik - Iistopad), w warunkach sprzyjajllcej pogody i 
nieprzemarzniytej gleby; w przypadku drzewa iglastego przesadzanie najkorzystniej jest 

Strona 89 z 129 



przeprowadzac w okresie spoczynku, lecz poza mrozami: na przedwiosniu (Iuty - marzec) lub 
p6inll jesienill (Iistopad - grudzien), takZe w warunkach sprzyjajllcej pogody i nieprzemarzniytej 
gleby; 

okreslenie wielkosci bryly korzeniowej, z kt6rll drzewo bydzie przesadzone, zaleca siy minimalnll 
srednicy bryly przyjmowac jako potr6jnll wartosc obwodujego pnia na wysokosci 130 cm; 

zabezpieczenie przed zagyszczeniem powierzchni gleby w obrybie przyszlej bryly korzeniowej; 

obfite podlanie drzewa w dniu poprzedzajllcym przesadzanie, celem zwiykszenia spoistosci gleby 
i ulatwienia formowania bryly; 

czysciowa redukcja korony (wedlug zasad podanych w rozdzial 5.1.2. - Ciycia roslin drzewiastych) 

tuz przed zabiegiem przesadzania w zakresie niezbydnym do bezpiecznego transportu drzewa 
na nowe miejsce; 

oznakowanie orientacji drzewa wzglydem kierunk6w swiata (na przyklad poprzez znak wykonany 
kredll na pniu lub zawillzanie szmatki na galyzi od strony p6Inocnej). 

Sam zbieg przesadzenia jest podstawowym elementem procesu przesadzania drzewa i gl6wnie 
od starannosci oraz fachowosci jego wykonania zalezy powodzenie calego przedsiywziycia. 
Do podstawowych czynnosci podczas wlasciwego zabiegu przesadzania drzewa nalezll: 

wykonanie odpowiedniego dolu w gruncie na miejscu docelowym dla przesadzanego drzewa, 
w przypadku uzywania przesadzarki nalezy d61 ten wykonac til samll przesadzarkll, kt6ra bydzie 
przesadzala dane drzewo; 

zaprawienie scian i dna wykonanego dolu warstw~ zyznej ziemi ogrodniczej; 

w przypadku uzycia przesadzarki - ostrozne wbicie lemieszy przesadzarki wok61 pnia drzewa, 
odciycie bryly korzeniowej i wyjycie drzewa wraz z bryl~ ponad poziom gruntu; 

zabezpieczenie pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu; 

solidne zamocowanie drzewa na czas transportu, nalezy zwr6cic uwagy, czy spos6b mocowania 

i p6iniejszy transport nie spowoduje uszkodzen drzewa w postaci zadarc kory i lamania galyzi 
lub konar6w; 

ostrozny transport drzewa na miejsce docelowe; 

umieszczenie przesadzanego drzewa w przygotowanym wczesniej dole w nowym miejscu 
z zachowaniem: pionowego ustawienia pnia, scislego przylegania powierzchni bryly do scian 
wykopu, glybokosci posadzenia drzewa oraz pierwotnej orientacji korony wzglydem stron swiata; 

usuniycie uszkodzonych podczas transportu galyzi oraz w razie potrzeb og61na redukcja korony 
(maksymalnie do 30 % jej objytosci), celem dostosowania intensywnosci transpiracji lisciowej 
do obnizonych mozliwosci pobierania wody przez uszkodzony system korzeniowy, redukcjy 
ty nalezy wykonac z zachowaniem naturalnego ksztaltu i pokroju korony oraz wedlug zasad 
podanych w rozdzial 5.1.2. - Ciycia roslin drzewiastych; 

zabezpieczenie powstalych ran w obrybie korony i ewentualnie pnia; 

zabezpieczenie pnia drzewa na okres do przyjycia siy drzewa przed wysychaniem poprzez 
nalozenie warstwy mokrej gliny i owiniycie go jutll; 

uformowanie misy wok61 drzewa; 

obfite podlanie drzewa celem uzupelnienia strat wody oraz wypelnienia przestrzeni glebowych 
na styku bryly korzeniowej i wykopu (zabieg tzw. zamulenia systemu korzeniowego); 

wypelnienie misy pod drzewem materialem zabezpieczaj~cym przed wysychaniem gleby -
sci6lkowanie (patrz rozdzial 5.1.3. Podstawowe zabiegi pielygnacyjne); 
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zabezpieczenie drzewa przed przechylaniem i zrywaniem nowo rosn'!cych wlosnik6w 

oraz drobnych korzeni, proponuje siy zastosowanie odci,!g6w. 

Przemieszczenie dojrzalego drzewa z zachowaniemjego zywotnosci i dobrych warunk6w zyciowych 
wymaga precyzyjnego przygotowania rosliny. Zalecane jest przygotowanie zwartej i bogatej w drobne 
korzenie bryly korzeniowej w cyklu zabieg6w realizowanych przez 3 lata. 

Po przesadzeniu drzewa nalezy zapewnic odpowiednie utrzymanie rosliny na kt6re skladaj,! siy: 
sci61kowanie, podlewanie, nawozenie oraz ewentualnie mikoryzacja. 

4.3. Zakladanie trawnik6w i l'lk kwiatowych 

A. Terminy siewu 

Siew zaleca siy przeprowadzic od kwietnia do wrzesnia, najkorzystniejsze miesi,!ce do siania 

to miesi,!ce kwiecien i wrzesien. 

B. Material siewny 

Proponowane sklady gatunkowe mieszanek trawnikowych (pominiyto wyszczeg6lnianie licznych 

odmian): 

mieszanki trawnikowe (40 g/m2
): 

o trawnik gazonowy: kostrzewa czerwona kypowa 70%, zycica trwala 30%, 

o trawnik miejski: 

• na siedliskach suchych: kostrzewa trzcinowa 80%, zycica trwala 10%, wiechlina l,!kowa 
10%, 

• na siedliskach swieZych: kostrzewa czerwona 60%, Zycica trwala 20%, wiechlina l,!kowa 
20%; 

o zadarnianie skarp: zycica trwala 40%, kostrzewa czerwona 30%, kostrzewa trzcinowa 30%; 

l,!ki kwiatowe (l,5-2 g/m2
) (zaleca siy korzystanie z gotowych mieszanek l,!kowych). 

L,!ka kwiatowa jest systemem dynamicznym i zmiennym - co moze byc zar6wno zalet'!, jak i wad'!. 
Jesli chcemy uzyskac bardziej ozdobny efekt, nalezy utrzymac sklad gatunkowy l,!ki, aby zapobiec 
wypieraniu gatunk6w ozdobnych. W uzasadnionych przypadkach mozna dopuscic kontrolowan'! 
sukcesjy wt6rn'! z wsiewaniem siy roslinnosci spontanicznej. Najtrwalszy sklad gatunkowy uzyskuje 
siy przy optymalnym dostosowaniu skladu mieszanki do lokalnych warunk6w siedliskowych. 

C. Przygotowanie terenu 

na pocz,!tku oczyscic powierzchniy ze smieci powierzchniowych; 

jesli powierzchnia, na kt6rej rna byc wykonana darn (szczeg6lnie w przypadku zakladania 
trawnik6w) jest porosniyta chwastami, naleZy je usun,!c, zaleca siy dokladne wybranie kl'!czy 
i rozlog6w chwast6w, najlepsze efekty uzyskuje siy poprzez wybieranie ryczne; 

po wyczyszczeniu wierzchniej warstwy nalezy caly teren przekopac na glybokosc 25 cm, w celu 
spu1chnienia ziemi i usuniycia zanieczyszczen, kt6re znajdowaly siy w niej (m.in. gruz, stare 
korzenie); 
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jezeli gleba, na kt6rej rna powstae trawnik jest gliniasta nalezy ja wymienie na piaszezyst~ 

ewentualnie piaszezysto-gliniast~, pH gleby powinno wynosie: 5,5 - 6,5; 

po wykonaniu ezynnosei ezyszez~eyeh i wymianie gleby nalezy nadae przyszlemu trawnikowi 

poziom, ksztah, ewentualne spadki oraz lekko zagyscie gleby; 

poziom trawnika powinien bye jak najbardziej mozliwie r6wny z poziomem otaezaj~eyeh 

go element6w nawierzehni. W przypadku s~siedztwa z obsadzeniami, zaleea siy, aby powierzehnia 
trawnika byla wyzej od nieh. Zapobiega to przesypywaniu warstwy sei61kuj~eej na trawnik. 

D. Siew nasion 

Zaleeenia dotyez~ee siewu: 

po uksztahowaniu terenu i nadaniu mu odpowiedniego poziomu i zagyszezeniu nalezy wierzehni~ 

warstwy (glybokosei) 2 em wzruszye grabiami; 

siew przeprowadza siy mozliwie r6wnomiernie, najlepiej metod~ "na krzyz", zaleea Sly 

zastosowanie siewnika rzutowego; 

po wysiewie nalezy ealose przegrabie metod~ "na krzyz"; 

zmieszanie nasion z troeinami lub perlitem dla zaehowania r6wnomiernosei siewu; 

nastypnie nalezy uwalowae i podlae przyszly trawnik, unikaj~e silnego strumienia wody, kt6ry 
m6glby doprowadzie do wyplukania i przemieszezenia nasion; 

w przypadku skarp i row6w mozna przeprowadzie siew metod~ hydrosiewu. 

E. Czynnosci po siewie 

zaleea siy ealy teren przykrye bial~ eienk~ w16knin~ (0 gramaturze 17 g/m2
), brzegi wl6kniny 

przymoeowae szpilkami lub obei~zye. Poprawia to warunki wzrostu, ehroni nasiona przed 
wyjadaniem przez ptaki i zwiyksza efektywnose kielkowania nasion; 

po zalozeniu trawnika nalezy przez minimum 1 tydzien podlewae trawnik 2 razy dziennie; 

po skielkowaniu trawnika nalezy zmniejszye ilose podlewania do 1 dziennie; 

po uwalowaniu skosie: trawnik gazonowy na wys. 4-5 em, a rekreaeyjny/parkowy na wys. 6-7 em; 

l~ki nalety kosie pierwszy raz dopiero na przelomie ezerwea i Iipea kolejnego roku po wysianiu. 

4.4. Zakladanie rabat i kwietnik6w 

A. Material roslinny 

Byliny kupuje siy w pojemnikaeh pojemnosei 11 lub wiykszyeh w zaleznosei od wielkosei rosliny i jej 

systemu korzeniowego. Wiosn~ ezyse nadziemna moze bye nierozwiniyta, trzeba zwr6eie uwagy 
na stopien rozwoju bryly korzeniowej. Rosliny z rozwiniyt~ eZysei'l nadziemn'l powinny miee dobrze 
wyksztalcone eeehy gatunkowe i odmianowe, bez uszkodzen, objaw6w ehorobowyeh, prawidlowo 
wybarwione. Rosliny sadzone w formie organ6w przetrwalnyeh powinny miee suehe, twarde, miysiste 
eebule/bulwy/bulwoeebule, bez plam, przebarwien, slad6w plesni i zgnilizny. Wielkose eebul 
odpowiednia dla gatunku. 
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B. Przygotowanie gleby 

Miejsce pod uprawy nalezy oczyscic z zanieczyszczen, usun~c kamienie wiyksze niz 3 cm, wzbogacic 

w materiy organiczn~ odpowiednio do wymagan roslin. Dla rabat skalnych teren nalezy rozluinic 
drobnym zwirem, nie nawozic. Rabaty lesne wzbogacic w prochnicy lisciow~. Rabaty ogrodowe 
rozluinic substratem torfowym. Spulchnion~ gleby uwalowac, wyrownac. 

C. Sadzenie roslin 

Miejsca sadzenia wyznaczyc zgodnie z projektem - w zaleznosci od rozmiarow docelowych. Nalezy 
uwazac, zeby nie zaburzyc gladkosci powierzchni, zwlaszcza dla roslin niskich. Rosliny kwietnikowe 

powinny osi~gac lekkie zwarcie (zagyszczenie). Wszystkie rosliny przed posadzeniem nalezy podlac. 
Przechowywac je jak najkrocej, osloniyte przed sloncem i wiatrem. Sadzic najlepiej w pochmurne 
chlodne dni. Zachowac kolejnosc sadzenia od srodka rabaty ku brzegom, zeby nie zadeptywac juz 
posadzonych roslin, sadzic cofaj~c siy, nie chodzic miydzy posadzonymi roslinami. Powierzchniy 

ziemi sciolkowac stopniowo w trakcie sadzenia odkwaszonym torfem, lub drobn~ odkwaszon~ kor~ 
(dla roslin wymagaj~cych kwasnego podloza - nieodkwaszone). Po posadzeniu podlac rozproszonym 
strumieniem wody w takiej i1osci, zeby przesi~kla na glybokosc sadzenia, nie moczyc kwiatow, 

ktore mog~ nasi~kac wod,! i lamac siy. 

4.5. Zakladanie roslinnosci wodnej i nadwodnej 

Projektuj~c i zakladaj~c zalozenie zieleni, ktorego funkcjonowanie zalezec bydzie scisle od obecnosci 
wody, nalezy przede wszystkim uwzglydnic sposob jej pozyskiwania: 

- ze irodel naturalnych (np.: wody gruntowe, naturalne cieki,jeziora); 

- zagospodarowanie wody opadowej; 

- z ujyc podziemnych; 

- systemow zbiorowego zaopatrzenia wody (woda pitna). 

Z zasady nalezy d~zyc do rozwi,!zan funkcjonalno-przestrzennych opartych 0 zasilanie w wody 
ze irodel naturalnych lub wod opadowych. Wychodz~c z tego zalozenia, konieczne jest: 

- zidentyfikowanie szczegolowo irodlo zasilania, w tym potencjaln,! dostypn~ ilosc wody, jej jakosc 
i charakter (zasilanie stale lub okresowe - jak np. w przypadku wody opadowej) i dostosowac 
do tego formy przestrzenne: obiekt z wod,! plyn~q/stoj~c~, mozliwa do uzyskania docelowa 
glybokosc wody. D1a zroznicowania poiniejszych doborow roslin, warto takZe r6Znicowac formy 
i glybokosc wody; 

- staranne ksztahowanie rZydnych terenu, pamiytaj~c grawitacyjnym splywie wod. Od zastosowanych 

spadkow lub ich braku, a takZe od wprowadzenia lub nie form wprawiaj,!cych wody w ruch 
meandrowy, zalezec bydzie docelowa prydkosc przeplywu wody. Ma to z kolei wplyw 
na dodatkowe walory wody, jak jej napowietrzenie (co poprawia jakosc wody) oraz efekty 
diwiykowo-wizualne; 

- dostosowanie do powyzszych zalozen doborow roslin. Zarowno z przyczyn ekologicznych, 
jak i poiniejszego utrzymania nasadzen istotny jest tutaj dobor roslin oparty na wytycznych 
fitosocjologicznych, gdzie zastosowany dobor gatunkowy jest zblizony do kombinacji gatunkow 
rosn'!cych w zblizonym do projektowanego zbiorowisku naturalnym. Oczywiscie, tak jak 
w przypadku kazdej projektowanej kompozycji roslinnej, dobor oparty na wytycznych 
fitosocjologicznych i siedliskowych, powinien byc podstaw'!- punktem wyjsciowym do dalszej 
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rekompozycji, zgodnie z zamyslem projektanta. Wskazane jest uZycie gatunk6w roslin rodzimych 
i ich odmian. Dobrll praktykll jest unikanie roslinnosci obcego pochodzenia, szczeg61nie 

w przypadku obiekt6w projektowanych w powillzaniu z naturalnymi systemami wodnymi 
(np. w obr((bie dolin rzek i potok6w), gdyz w tym przypadku istnieje wysokie prawdopodobienstwo 
przenikni((cia obcej roslinnosci do ekosystem6w naturalnych. Absolutnie nie nalezy stosowac 
obcych gatunk6w inwazyjnych. 

Kluczowe elementy determinujllce dob6r roslinnosci wodnej i nadwodnej to: 

ir6dlo zasilania (naturalne lub sztuczne); 

ksztalt, forma i gl((bokosc obiektu; 

jakos dost((pnej wody (zanieczyszczenie, zasolenie, itp.); 

planowana pr((dkosc przeptywu wody; 

jakosc zastosowanych material6w oraz spos6b umacniania brzeg6w i dna; 

ir6dlo pochodzenia materialu roslinnego. 

4.6. Wytyczne dotycz'lce specjalnych form zieleni 

4.6.1. Biogrupy 

Odtwarzanie naturalnych uklad6w zieleni i relacji biocenotycznych w miescie jest kluczowe 
w kontekscie cillglego zmniejszania powierzchni biologicznie czynnych. Jednym ze sposob6w 
jest zakladanie samowystarczalnych skupisk zieleni, kt6re sll efektywne ekologicznie i tanie 
w utrzymaniu. Biogrupa to niewielka, zwarta grupa zieleni 0 charakterze wyspowym, 

zakomponowana z wykorzystaniem drzew, krzew6w i roslin zielnych z uwzglednieniem zasiedlaj'lcej 
jej fauny. 

Istotll biogrupy ksztaltowanej w miescie jest: 

zr6znicowana struktura pionowa (warstwowa), kt6rej kluczowym elementem sll drzewa 

lub wysokie krzewy w sytuacjach gdy nie rna mozliwosci posadzenia drzewa; 

bior6znorodnosc w zakresie zastanych gatunk6w oraz zasiedlajllcych gatunk6w; 

samowystarczalnosc - ograniczenie zabieg6w piel((gnacyjnych i utrzymania; 

ochrona siedliska zajmowanego przez zielen. 
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Punktem wyjsciajest zapewnienie dobrego stanowiska 

i warunkow glebowo-wodnych dla nasadzen. Biogrupy 

tworzy siy przez otoczenie jednego lub kilku drzew 

wielogatunkowym zakrzewieniem oraz roslinami zielnymi, 

ktore powinny stanowie ostojy i dawae pozytek dla lokalnej 

fauny. Dla samowystarczalnych grup roslin istotnym 

wymiarem jest czas, w ktorym zachodz/lce zmiany powinny 

wzbogacae uklad. Na przyklad rozwoj korony drzewa 

i wiyksze zacienienie powinny determinowae zmiany 

w skladzie gatunkowym podszytu i runa oraz podnosie 

bior6Znorodnose. 

Dobrze zaprojektowana biogrupa: zatrzymuje wilgoe, przez 

co nie wymaga nawadniania; stanowi atrakcyjne siedlisko 

dla owadow, ptakow i malych ssakow oraz niesie walory 

edukacyjne. 

4.6.2. Pn'lcza w trudnych warunkach 

Rye. 33. Biogrupa w parku miejskim 

w Valadolid. Fot. L. Dworniczak. 

Pn/lcza mog/l bye uprawiane bezposrednio na elewacjach budynkow lub odpowiednio dopasowanych 

do rosliny konstrukcjach podporowych. W przypadku uprawiania pn/lczy bezposrednio na elewacjach 

budynkow powinny bye spelnione nastypuj/lce uwarunkowania: 

dobor gatunku pn/lcza posiadaj/lcego zdolnose samoistnego chwytania siy sClany elewacji 

(np.: bluszcz pospolity - korzenie przybyszowe, winobluszcz piyciolistkowy i trojklapowy 

przylgi); 

elewacja musi bye w dobrym stanie technicznym, bez spykan i odwarstwien tynku. 

W przypadku stosowania podpor, mog/l one miee formy: krat, belek, slupow, lin, siatek. Musz/l 

one jednak zapewniae odpowiedni/l nosnose (wytrzymalose konstrukcji), trwale zamocowanie 

oraz trwalose (odpornose na degradacjy). 

Wspokzesnie, cZysto na potrzeby wprowadzania pn/lczy w przestrzeni zurbanizowanej , projektowane 

S/l specjalne rozwi/lzania umozliwiaj/lce rozrost rosliny: 

zaglybione don ice lub kontenery umozliwiaj/lce posadzenie roslin (realizowane wraz 

z zabezpieczeniem przed przemarzaniem); 

przestrzenie w posadzkach z wymian/l gruntu dla lepszego rozrostu systemu korzeniowego; 

stalowe lub (rzadziej na terenach publicznych) drewniane ramy zaprojektowane jako podpory; 

konstrukcje z krat stalowychjako podpory dla pn/lczy (zazwyczaj przyelewacjach); 

konstrukcje z lin stalowych ocynkowanych; 

wolnostoj/lce lub mobilne sciany porosniyte pn/lczami. 
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Rye. 34. Winobluszcz ukorzeniony 

w nawierzchni utwardzonej . 

Zr6dlo: https://l .bp.blogspot.com/

( ... )ciolistkowy%2B2.JPG. 

4.6.3. Zielen tymczasowa i ruderalna 

Rye. 35. Konstrukcje dla pnqczy na elewacjach. 

Fot. L. Dworniczak. 

Na miejskich nieuzytkach i w miejscach przeznaczonych pod zabudowy w odleglej przyszlosci zaleca 

siy wprowadzanie prostych form zieleni w postaci zadrzewien tymczasowych na wiykszych arealach 
i rabat ruderalnych na mniejszych dzialkach. 

A. Zadrzewienia tymczasowe 

Zadrzewienia tymczasowe - kontrolowana uprawa drzew i krzewow na terenach przeznaczonych 

pod inne funkcje niz tereny zieleni (np. nieuzytki, rezerwy pod rozbudowy drog lub tereny zabudowy); 

zakladana poprzez pozostawienie samosiewow gatunkow pionierskich~ i ich selekcjy 

lub krotkoterminowe nasadzenia. Istot~ realizacji zadrzewien tymczasowych jest zwiykszanie uslug 

ekosystemow (terenow) nieuzytkowanych - np. drzewa w okresie wzrostu pochJaniaj~ najwiycej CO2. 

Uprawa zadrzewien tymczasowych powinna bye prowadzona tak, aby umozliwie przywrocenie terenu 

pod inwestycjy bez ponoszenia oplat za usuniycie drzew. 39 Biomasa pozyskiwana z takiej uprawy moze 

bye wykorzystywana na terenach zieleni. 

38 Roslinnosc pionierska - roslinnosc, kt6ra dokonuje kolonizacji siedlisk pozbawionych roslinnosci (zazwyczaj w wyniku 

dzialalnosci czlowieka), przez co zapocz(!tkowuj(! sukcesjy pierwotn(!; takze roslinnosc wkraczaj(!ca na porzucone uzytki nielesne -
roIne, l(!ki, pastwiska. 

39 W nawi(!zaniu do przepis6w ustawy 0 ochronie przyrody dot. zniesienia oplat za usuniycie drzew - np. na terenach przywracanych 
do u:zytkowania zgodnego z MPZP. 
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B. Rabaty ruderalne 

Rabaty ruderalne (patrz rozdzial: 3.3.2. ) - jako 

p6ldzikie zatozenia mog,! wyst((powae 

na miejscach silnie przeksztalconych, 

(smietnikach, wykopach), ale r6wniez 

na miejscach kt6re przestaty bye uzytkowane 

przez cztowieka. 

Rabaty ruderalne mozna zakladae niskim 

kosztem poprzez: 

- pozostawienie gleby do samoczynnego 

wzrostu roslin pionierskich; 

- selekcj(( wzrastaj'!cych roslin i dosiewanie 

wybranych gatunk6w w kompozycji ; 

- inicjowanie procesu sukcesj i odpowiednim 

zasiewem. 

Rabata ruderalna moze bye elementem trwalego 

zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

4.6.4. Zielen w pojemnikach 

A. Obsadzanie pojemnik6w 

Rye. 36. Roslinnosc ruderalna jako zielen w obr~bie 

pasa drogowego (Turyn, Wlochy). Fot. L Dwomiczak. 

Pojemniki duze wieze kwiatowe powinny bye ustawione w planowanych miejscach 

przed obsadzaniem. Pojemniki mate i wisz,!ce mog,! bye przywozone od producenta obsadzone, 

w pelni rozwoju roslin i wieszane w zaplanowanych miejscach, od razu pod lane. 

Pojemniki powinny bye wypelnione kolejnymi warstwami drenazu, substratu, sci6lki wedlug projektu. 

Rosliny do obsadzen powinny miee nawodnione bryty korzeniowe, cz((se nadziemna bye w stanie 

turgoru. Obsadzanie powinno si(( odbywae w pochmurne chlodne dni . W lecie nie wolno narazae bryt 

korzeniowych na dzialanie promieni stonecznych. Podlewae nalezy delikatnie do namoczenia catej 

warstwy podloza, w przypadku stosowania hydrozelulakwazelu uzupelnie wod(( po . nap((cznieniu 

polimeru. Nalezy uzupetnie osiadty po podlaniu substrat, ugniese, wysci6tkowae. 

B. Material roslinny 

Rosliny sezonowe powinny bye sadzone w pelni rozwoju cech estetycznych. Korzenie ani cz((se 

nadziemna nie mog,! miee zlamail., otare, ran, slad6w zerowania szkodnik6w, ani objaw6w 

chorobowych. Pokr6j i wybarwienie powinny odpowiadae planowanym gatunkom i odmianom. 

4.6.5. Ogrody wertykalne 

Ogrody wertykalne - rodzaj zyj,!cej sciany, w przypadku kt6rej rosliny sadzone S,! regularnie 

lub nieregularnie na calej pionowej powierzchni sciany. W przeciwienstwie do zielonych elewacji 

na powierzchni ogrodu wertykalnego mozna zastosowae szerok'! gruP(( roslin: rosliny zielne (byliny, 
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trawy), pn,!cza, krzewinki, krzewy oraz male drzewa. Dob6r gatunk6w stosowanych w uprawie 
uzalezniony jest od lokalnych warunk6w klimatycznych (gl6wnym kryterium doboru 
jest mrozoodpornose oraz wystawa elewacji). Gystose sadzenia zalezna jest od zastosowanej 
technologii i moze siygae do 100 szt. sadzonek na 1 m2

. 

Minimalne wymagania realizacji ogrodu wertykalnego obejmuj,!: 

ze wzglydu na znaczna amplitudy temperatur w ci,!gu roku w polskich warunkach klimatycznych 
zaleca siy stosowanie system6w opartych na specjalistycznych podlozach glebowych (substracie). 
Technologie oparte wyl,!cznie na warstwach material6w tekstylnych sprawdzaj,! siy strefach 
klimatycznych, gdzie srednia dobowa temperatura powietrza w okresie zimowym nie spada 

ponizej O°C; 

w zaleznosci od zastosowanej technologii okreslenie potrzeby wykonania izolacji przeciwwodnej 

na powierzchni sciany; 

do prawidlowego funkcjonowania systemu niezbydne jest zastosowanie automatycznego systemu 
nawadniania wraz z dozowaniem nawoz6w z podzialem na sekcje na powierzchni ogrodu 
wertykalnego; 

instalacja nawadniania moze bye wykonana w formie obiegu otwartego (pod ogrodem 
wertykalnym umieszczona rynna odprowadzaj,!ca wody do kanalizacji lub na teren zieleni 
w formie opaski rozs'!czaj'!cej) lub obiegu zamkniytego (zastosowanie zbiornika retencyjnego 
z ukladem separator6w zanieczyszczen stalych oraz czujnikiem poziomu zasolenia); 

ze wzglydu na znaczny ciyzar paneli stosowanych w technologiach ogrod6w wertykalnych 
siygaj,!cy zazwyczaj od 100 do 300 kg/m2, przy projektowaniu niezbydne jest wykonanie obliczen 

statycznych uwzglydniaj,!ce dodatkowe obci¥enie na elewacji lub konstrukcji; 

w zaleznosci od systemu rosliny mog,! bye wczesniej posadzone w panelach (celem zakorzenienia 
oraz uzyskania optymalnej wielkosci) lub mog,! bye sadzone na miejscu inwestycji 
po wczesniejszym zamontowaniu odpowiedniej konstrukcji; 

okreslenie dostypnosci wertykalnego ogrodu pod k,!tem dobrania odpowiedniej techniki pielygnacji 
- mozliwose wykorzystania rusztowania, podnosnika lub pracy alpinisty; 

wykonanie programu pielygnacji ogrodu wertykalnego z uwzglydnieniem czas6w nawadniania, 
oczyszczenia systemu nawadniania z wody na zimy, programu nawozenia i ochrony roslin, ciycie 
roslin, usuwanie obumarlych roslin oraz chwast6w. 

4.6.6. Zielone dachy 

Zielony dach to integralna czyse obiektu budowlanego, porosniyta roslinnosci,!. W rozumieniu 
technicznym, dachem zielonym okreslamy system ulozonych w odpowiednim ukladzie warstw 
na konstrukcji podtrzymuj,!cej, w kt6rej kazda pelni jedn'!, kilka funkcji b,!di: siy wzajemnie 

uzupelniaj,!. 

W aspekcie postypowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowy 
(w tym projektu zagospodarowania terenu uwzglydniaj,!cego zielony dach na obiekcie budowlanym), 
organ administracji rna obowi,!zek sprawdzenia projektu pod k,!tem jego kompletnosci, zgodnosci 
z przepisami i ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 35 ust. 1)40. 

Zaleca siy realizacje zielonych dach6w z wykorzystaniem technologii systemowych (obejmuj,!cych 

40 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. l333). 
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gwarancje dostawcy zaprojektowanej technologii z uwzgl((dnieniem poszczegolnych warstw 

i funkcjonalnosci calego systemu, a nie poszczegolnych elementow). 

Zielone dachy mozemy podzielie wedlug kilku niezaleznych kryteriow, przy czym w kontekscie jego 
zakladania i funkcjonowania jako elementu zieleni, najistotniejszy jest podzial ze wzgl((du 
na mil'!zszose warstwy podloza i wynikajl'!cych z niej mozliwosci doboru roslin: 

dachy zielone w uprawie ekstensywnej - mil'!zszose warstwy substratu wynosi od 2 do 20 cm; 
calkowita waga dodatkowego obcil'!zenia zawiera si(( w przedziale 50-170 kglm2, zastosowany typ 
roslinnosci to najcz((sciej rosliny zielne przystosowane do suchych warunkow oraz sukulenty 

(najcz((sciej rozchodniki); 

dachy zielone w uprawie p6lintensywnej - mil'!zszose warstwy substratu wynosi 20-45 cm; 
calkowita waga dodatkowego obcil'!zenia zawiera si(( w przedziale 150-300 kglm2; dobor 
gatunkowy zaleZy bezposrednio od mil'!zszosci podloza; im wi((ksza mil'!zszose, tym bardziej 
r6Znorodne i mniej odporne na SUSZ(( gatunki roslin mozliwe do zastosowania; 

dachy zielone w uprawie intensywnej - mil'!zszose warstwy substratu zawiera si(( w przedziale 
45-100 cm, a calkowita waga osil'!ga zaleznie od projektu od 290 do 970 kglm2 (niekiedy nawet 
do 1500 kglm2); zastosowany typ roslinnosci to rosliny zielne, krzewy i drzewa (w przypadku min. 

warstwy substratu 80 cm), w zaleznosci od mil'!zszosci podloza. 

Podstawowe warstwy zielonego dachu niezb((dne do jego prawidlowego funkcjonowania: 

warstwa hydroizolacji - material musi bye odporny na przerost korzeni lub musi bye przykryty 
specjalnl'! folil'! przeciwkorzeniowl'!; 

warstwa drenazowo-retencyjna - uzyty material i jego parametry muszl'! posiadae mozliwose 
czasowego przetrzymania wody opadowej wykorzystywanej przez rosliny, a jednoczesnie 
szybkiego odprowadzenia jej nadmiaru z warstwy wegetacyjnej; warstwa ta jest jednym 
z kluczowych elementow z punktu widzenia walorow retencyjnych zielonego dachu, ksztaltujl'!c 

jego pojemnose wodnl'! (retencyjnl'!); 

warstwa wegetacyjna - stanowi jl'! roslinnose zakorzeniona w specjalistycznym podlozu -
substracie glebowym - 0 parametrach wymaganych dla danego typu dachu zielonego; parametry 

podloza okreslane Sl'! w zaleznosci od zastosowanych gatunkow roslin, jak i pozl'!danych 
wlasciwosci calego systemu dachu zielonego; warstwa ta warunkuje istnienie zieleni na dachu, 

stanowil'!c drugi kluczowy element ksztaltujl'!cy pojemnose retencyjnl'! zielonego dachu, okreslonl'! 
pojemnoscil'! wodnl'! substratu; 

Ponadto: 

dodatkowe warstwy specjalistyczne (lokalizowane pomi((dzy ww. warstwami podstawowymi), np.: 
wlokniny filtracyjne, maty ochronne, warstwy lub komponenty akumulujl'!ce wod((, warstwy 
dyfuzyjne; 

elementy uzupelniajl'!ce - np. studzienki rewizyjne, zabezpieczenia antyerozyjne, tzw. przejscia 
instalacyjne, kotwy i inne. 

Do podstawowych aspektow projektowania, ktore powinny podlegae specjalnej kontroli nalezl'!: 

prawidlowe uszczelnienie dachu; 

ochrona warstw technicznych przed przerastaniem przez korzenie; 

uwzgl((dnienie dodatkowych obcil'!zen powierzchni w obliczeniach konstrukcyjnych, takze 
sniegiem oraz komunikacjl'!jesli taka wyst((puje na dachu; 

okreslenie nachylenia dachu (przy dachach plaskich najwi((kszl'! rol(( pelni hydroizolacja); 
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w przypadku dachow wysokich uwzglydnienie sHy ss,!cej wiatru; 

okreslenie przepisow przeciwpozarowych wymaganych pod projektowany obiekt budowlany; 

wykonanie odwodnienia dachu z dostypnymi do kontroli wpustami; 

zapewnienie punktow poboru wody lub wykonanie automatycznego systemu nawadniania 

(zalecane przy zielonych dachach w uprawie intensywnej); 

zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji zielonego dachu; 

odpowiedni dobor gatunkow roslin do typu projektowanego zielonego dachu; 

okreslenie programu konserwacji i pielygnacji zielonego dachu - kontrola obrzezy, szczelnose 

hydroizolacji (zwlaszcza usuwanie samosiewow drzew, ktore mog,! doprowadzie do penetracji 
hydroizolacji), sprawnose systemu nawadniania, droznose systemu odwadniaj,!cego, ciycie roslin, 

usuwanie chwastow; 

zielone dachy realizowane na stropodachach garazy podziemnych, stanowi,!c istotn,! czyse 
wspokzesnie projektowanych terenow zieleni na nowych osiedlach mieszkaniowych, mog,! takZe 
stanowie cenny element system ow powierzchniowej retencji miejskiej (SPRIM, patrz rozdzial 
3.2.4.), co zaleca siy uwzglydnie w projektowaniu, stosuj,!c warstwy 0 zwiykszonej retencji i/lub 
organ izuj ,!C tu szczelne ogrody deszczowe zagospodarowuj,!ce splyw wody opadowej 
z nawierzchni uszczelnionych (zminimalizuje to potrzeby dodatkowego podlewania). 

4.6.7. Zielone torowiska 

Zielone torowisko to torowisko wykonane w sposob umozliwiajacy wprowadzenie roslinnosci 
w przestrzeni mi((dzy szynami. Najczysciej stosowana jest technologia bezpodsypkowa - konstrukcja 
torow posadowiona na podluznych prefabrykowanych lawach betonowych z izolacj,! elektryczn'! szyn. 
Tak przygotowane torowisko wypelnia siy warstw'! wegetacyjn,! (w zaleznosci od technologii 
poprzedzon'! np. foli,! odporn,! na przerastanie korzeni i mat'! drenazowo-filtracyjn,!). Substrat 
(w niektorych technologiach humus) powinien bye dostosowany do zastosowanej zieleni. Minimalna 

grubose warstwy wegetacyjnej wynosi 4 cm przy zastosowaniu rozchodnikow oraz 8-13 cm 
przy roslinach zielnych i trawnikach. Zastosowanie zieleni pozwala na ograniczenie halasu 
oraz pylenia wokol torowiska. 

Minimalne wymagania realizacji zielonego torowiska obejmuj,!: 

przy zastosowaniu trawnikow z siewu nalezy okresowo zmniejszyc prydkose poruszania siy taboru 
na wskazanym odcinku; 

mieszanki traw powinny bye dobrane tak, aby nie osi,!galy znacznych rozmiarow (np. zycica 
trwala - odmiany karlowe, kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona, wiechlina l,!kowa - odmiany 
karlowe, w. roczna); 

w przypadku zaprojektowaniairealizowania mat rozchodnikowych - zastosowae substrat 0 nizszej 
zawartosci materii organicznej - ograniczaj,!c tym samym mozliwose pojawienia sit( wiykszosci 
chwastow; 

wykonanie programu pielt(gnacji - nawozenie, odchwaszczanie, dodatkowe podlewanie 
w okresach suszy, koszenie (srednio w sezonie co 1,5 miesi,!ca), uzupelnianie ubytkow zieleni 
w miejscach wydeptanych przez ludzi, usuwanie roslinnosci z powierzchni tocznej szyny; 

po zielonym torowisku oprocz taboru mog,! poruszae siy jedynie pojazdy specjalnie do tego 
przystosowane posiadaj,!ce dodatkowe kola umozliwiaj,!ce jazdt( po torach (wyl,!czenie torowisk 
z poruszania sit( samochodow, autobusow). 
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Rye. 37. Koneepcja 

rewitalizaeji ulic 

z projektowanym zielonym 

torowiskiem. 

Zrodlo: www.transport

publiczny.pl/wiadomosci/lodz 

-polnocna-i -wschodnia-d 0-

rewi talizacji-56059 .htm!. 



5. Standardy utrzymania zieleni miejskiej 

Zasadne jest aby dla istniej'lcych terenow zieleni, w szczegolnosci zabytkowych, opracowae 

inwentaryzacje dendrologiczne oraz operaty dendrologiczne z perspektyw'l realizacji prac 
w naj blizszych latach. Dobr'l praktyk'l jest aby dokumentacje te byty aktualizowane co 10 lat. 

Nalezy rozwazye opracowanie inwentaryzacji dendrologicznych oraz operatow dendrologicznych 

dla zieleni w pasach drogowych. 

Nalezy rozwazye wprowadzanie informacji 0 drzewach na terenach miejskich do bazy danych 

w systemie GIS oraz publikowanie ich w systemie informacji przestrzennej. 

5.1. Piel~gnacja drzew i krzewow 

Podczas wykonywania prac pielygnacyjnych dotycz'lcych drzew i krzewow nalezy stosowae 

nastypuj'lce zasady ogolne: 

wczesniejsze informowanie mieszkaiicow 0 planowanych pracach, szczeg6lnie dotycz'lcych 
planowanych wycinek oraz prac 0 duzym natyzeniu lub zasiygu (ogtoszenia, ulotki, informacja 
na stronach internetowych Urzydu Miasta, Zarz'ldu Zieleni Miejskiej, zarz'ldcy terenu - spotdzielni 
lub wspolnoty mieszkaniowej; itp.); 

prowadzenie prac w sposob bezpieczny dla ludzi (pracownikow i os6b postronnych) oraz mienia, 
w tym zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed dostypem osob postronnych; 

prowadzenie prac zgodnie z zasadami sanitarno-fitopatologicznymi, w tym odkazanie narzydzi 
przy przechodzeniu do kolejnej rosliny, czyszczenie ubran i maszyn (szczegolnie podeszew obuwia 
i opon pojazdow) przy opuszczaniu pielygnowanego terenu zieleni, celem zapobiezenia 
przenoszenia chorob i patogenow oraz cZysci roslin, sciotki i gleby zawieraj'lcych chorobotworcze 

grzyby i bakterie. 

5.1.1. Uzupelnianie i wymiana drzew w istniej'lcych ukladach zieleni 

Uprawa drzew w warunkach miejskich powinna bye racjonalna z uwagi na wydatkowanie srodkow 

publicznych i korzysci (ustugi ekosystemow) jakie daj'l drzewa. Wymiana drzew na terenach 
publicznych powinna bye realizowana gdy: 

drzewa stanowi'l zagrozenie dla ludzi i mienia oraz koliduj'l z budowlami lub elementami 

infrastruktury; 

drzewa S'l w zlym stanie zdrowotnym - zamieraj'l i nie rokuj'l na przezycie; 

drzewa koliduj'l z planowan'l inwestycj'l, po rozpatrzeniu alternatywnych rozwi'lzan projektowych 
dla danej inwestycji oraz stwierdzeniu braku mozliwosci technicznej pogodzenia wymogu ochrony 
drzew z planowan'l inwestycj'l; 

wiykszose drzew w danym ukladzie kompozycyjnym (np. aleja) jest w ztym stanie zdrowotnym 
lub juz zamaria - w takich przypadkach dopuszcza siy wymiany wszystkich nasadzen. 

W uzasadnionych przypadkach, przed podjyciem decyzji 0 usuniyciu drzew, zalecane jest wykonanie 
szczegolowej diagnostyki drzew z uwzglydnieniem oceny statyki i kondycji drzewa (np. VTA, SIA, 
inne badania specjalistyczne). 

Gospodarowanie drzewami w komponowanych uktadach (zielen w pasach drogowych, nasadzenia 
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komponowane na terenach zieleni) powinno bye realizowane z uwzglydnieniem: 

nawi'lzania do zastanej kompozycji przestrzennej oraz wsp6lczesnych uwarunkowan 

funkcjonalnych; 

uwarunkowan przyrodniczych, w szczeg6lnosci rozpoznama slad6w bytowania gatunk6w 

chronionych w przypadku starych drzew; 

uwarunkowan i wymagan siedliskowych roslin; 

dyskusji z mieszkancami, racjonalnego argumentowania i edukowania mieszkanc6w. 

Podczas uzupelniania i wymiany drzew w pasach drogowych, parkach i zielencach oraz na terenach 

towarzysz'lcych zabudowie naleZy stosowae nastypuj'lce zasady og6lne: 

nasadzenia uzupelniaj'lce nalezy wprowadzae w miejscach ubytk6w w zadrzewieniach, raz'lcych 
ze wzglyd6w kompozycyjnych i/lub przyrodniczych; 

w przypadku sadzenia drzewa dokladnie w miejscu poprzednio rosn'lcego drzewa i stwierdzenia 
w tym miejscu karpiny, konieczne jest glybokie frezowanie lub karczowanie karpiny oraz wymiana 

gleby; 

gatunki sadzonych drzew powinny bye dostosowane do skladu gatunkowego uzupelnianego ukladu 
lub drzew wymienianych. Zmiana gatunku jest dopuszczalna w przypadku trwale zmienionych 
warunk6w siedliskowych, nieodpowiednich dla gatunku oryginalnego; ze wzglydu na brak 

mozliwosci technicznych wprowadzenia gatunku oryginalnego; w przypadku negatywnego 
wplywu gatunku oryginalnego na srodowisko (gatunki inwazyjne, drzewa alergizuj'lce). Zaleca siy, 

aby nowe nasadzenia w tych przypadkach zachowywaly walory plastyczne pierwowzoru 
(podobienstwo pokroju, wielkosci, itd.). W sytuacjach uzupelniania nasadzen szpalerowych, kt6re 
S'l planowane do przebudowy zieleni, zaleca siy stosowanie gatunk6w z tego samego rodzaju (np. 
zamiana lipy drobnolistnej na lipy krymsk'l, klonu srebrzystego na klon pospolity, itp.); 

rozmiar materialu szk6tkarskiego sadzonych drzew powinien w miary mozliwosci ograniczae 
dysproporcjy wielkosci pomiydzy drzewami sadzonymi a istniej'lcymi w uzupelnianym ukladzie. 

A. Uzupelnianie i wymiana drzew w pasach drogowych 

nowoprojektowane nasadzenia powinny uwzglydniae wymagania techniczne zwi'lzane 
z projektowaniem dr6g (patrz rozdzial Q) oraz ich utrzymaniem - w szczeg6lnosci zagrozenie 
zasoleniem; 

przed posadzeniem drzew nalezy rozpoznae infrastruktury podziemn'l, celem unikniycia kolizji. 

B. Uzupelnianie i wymiana drzew na terenach zieleni 

uzupetnianie nasadzen nie dotyczy sytuacji, gdy rosliny zostaly usuniyte z uwagi na kolizje 
z infrastruktur'llub w ramach przywracania czytelnosci kompozycji szaty roslinnej; 

wymiana nasadzen w grupach nieregularnych i biogrupach powinna bye prowadzona 
z uwzglydnieniem zachowania: ci'lglosci trwania zadrzewienia, warstw szaty roslinnej i roslin 
w r6znym wieku (struktury warstwowej i wiekowej zadrzewienia); 

dobr'l praktyk'ljest zachowywanie tzw. swiadk6w. 

5.1.2. Ci~cia roslin drzewiastych i formowanie zywoplotow 

Standardy obejmuj'l podstawowe zasady i definicje rodzaj6w ciye roslin drzewiastych. Szczeg6ty 
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techniczne wraz z uzasadnieniem oraz skutki wykonywania poszczeg6lnych rodzaj6w i sposob6w ciye 
omawiaj~ podryczniki z zakresu arborystyki i pielygnacji drzew i krzew6w. 

Podstawowe i uniwersalne zasady wszystkich ciye przedstawiaj~ siy nastypuj~co: 

ci~cie kaZdego drzewa i krzewu jest zabiegiem indywidualnym i dostosowanym do potrzeb, 

mozliwosci, gatunku rosliny, jej wieku, budowy, stany zdrowotnego i uwarunkowan lokalnych; 

wszelkie ci~cia naleiy ograniczyc do niezb~dnego minimum, jako zabiegi nienaturalne w cyklu 
rozwojowym drzew i krzew6w, nalezy je traktowae jako jeden ze srodk6w do uzyskania dobrej 
kondycji drzew i krzew6w (np. ciycia sanitarne), zachowania bezpieczenstwa, uzyskania wlasciwej 
budowy, poz~danej formy/ksztaltu rosliny (wtedy powinny bye wykonywane regularnie) 

lub unikniycia kolizji z infrastruktur~ i traktowae jako srodek ostateczny po wyczerpaniu innych 
mozliwosci uzyskania powyzszych cel6w; 

term in ci~cia roslin drzewiastych powinien umozliwiae im jak najszybsze wytwarzanie strefy 
odciycia uszkodzonych tkanek (bariera CODIT) oraz zabliinianie ran, w zwi~zku z tym 
najlepszym terminem ciycia drzew i krzew6w jest sezon wegetacyjny (maj - sierpien), przy czym 
ze wzglydu na ochrony gniazd i lyg6w ptasich, u drzew dojrzalych ciycia te nalezy wykonywae pod 

koniec tego okresu (lipiec - sierpien), nie nalezy tez ci~e wiosn~ gatunk6w 0 silnym wiosennym 
przeplywie sok6w (co skutkuje intensywn~ utrat~ sok6w poprzez otwarte rany) - nalez~ do nich: 
brzozy, graby, klony, topole, orzechy, platany, winorosle; 

odkazanie narz~dzi uzywanych do ciye jest niezbydne przy kazdym przechodzeniu do kolejnego 
drzewa lub grupy krzew6w w celu unikniycia przenoszenia chor6b i patogen6w; wyj~tkiem s~ 
pilarki lancuchowe, u kt6rych odkazanie element6w tn~cych jest utrudnione, a staly wyplyw oleju 
smaruj~cego na biez~co je przemywa i oczyszcza; 

ci~cie "na obr~czk~" jest podstawowym sposobem usuwania galyzi, pozostawiaj~cym tzw. 
obr~czky (naturalne waleczkowate zgrubienie u nasady galyzi), kt6ra jest najaktywniejsza 
w procesie wytwarzania tkanki przyrannej (kalusa), zabliiniaj~cej rany po ciyciu; 

srednica ci~tych gal~zi i tym samym powierzchnia ciycia powinny bye jak najmniejsze, dlatego 
konieczne ciycia trzeba planowae z wyprzedzeniem, zeby unikae ciycia grubych galyzi i konar6w; 

pozostawianie zywych gal~zi w poblizu rany umozliwia stale dostarczanie cukr6w (asymilat6w) 
produkowanych przez liscie, kt6re s~ niezbydne dla prawidlowego i szybkiego procesu gojenia siy 
rany, stosunek srednicy galyzi usuwanej do pozostawianej w poblizu ciycia nie powinien bye 
wiykszy jak 3 : I (srednica galyzi usuwanej moze bye maksymalnie 3 razy wiyksza od srednicy 
galyzi pozostawianej); 

stosowanie zabezpieczania ran po ci~ciach nalezy traktowae indywidualnie, w zaleznosci od ich 
rodzaj6w i rozmiar6w. Zasadniczo rany nie wymagaj~ zabezpieczania, szczeg6lnie te 0 srednicy 
do 4 cm. Pielygnuje siy rany swieze i sprowadza siy to do wyr6wnania brzegu rany ostrym 
narzydziem. Ran nie nalezy powlekae preparatami chemicznymi (impregnaty, srodki 
grzybob6jcze), gdyz jest to nieskuteczne, a wrycz szkodliwe. W przypadku wiykszych i duzych ran 
(powyzej 4 cm srednicy) dopuszczalna jest mozliwose zabezpieczenia odkrytej miazgi za pomoc~ 
nietoksycznego srodka pelni~cego funkcjy tzw. sztucznej kory (zabezpieczeniu podlega tylko 
obwodow~ czyse rany w miejscu wystypowania lyka i Zywego drewna z pozostawieniem 
martwego rdzenia i twardzieli do jak najszybszego wyschniycia). Zabezpieczenie rna na celu 

ochrony zywych tkanek przed wysychaniem. Stosowanie srodk6w grzybob6jczych jest takze 
toksyczne dla zywych kom6rek rosliny, co obniza zdolnose do regeneracji i zabliiniania rany, 
dlatego nie zaleca siy stosowania preparat6w zawieraj~cych fungicydy. 
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A. Ci~cia drzew 

Podstawowe rodzaje ciyc drzew to: 

ci~cia sanitarne - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu usuniycie galyzi (ewentualnie 
konarow) martwych, uszkodzonych, zainfekowanych przez patogeny lub zaatakowanych 

przez szkodniki i pasozyty, stwarzaj1!cych zagrozenie; 

ci~cia koryguj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu korekty budowy korony drzewa 
dla zachowania lub poprawy jego statyki oraz unikniycia wad budowy (np. nieprawidlowych 

rozwidlen, konkuruj1!cych przewodnikow, itp.); 

ci~cia przeswietIaj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu usuniycie nadmiernego 

zagyszczenia korony (ograniczaj1!cego dostyp swiatla do znajduj1!cych siy wewn1!trz Iisci 
oraz ograniczaj1!cego przewietrzanie korony), przy czym drzewa zasadniczo w naturalny sposob 

wytwarzaj1! i reguluj1! wlasciw1! dla siebie budowy korony, co oznacza, ze ciycia przeswietlaj1!ce 
zwykle S1! zbydne; 

redukcja obwodowa - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ca na celu skrocenie galyzi nienaturalnie 
i nadmiernie wystaj1!cych poza obrys korony drzewa, stwarzaj1!cych ryzyko wylamywania siy 

konarow pod wplywem wiatru, ciyzaru wlasnego lub obci1!zenia sniegiem (okisc). Ponadto 
redukcja obwodowa wykonywana na najdrobniejszych galyziach na skraju korony jest stosowana 

jako zabieg pobudzaj1!cy rosliny do wzrostu i regeneracji ubytkow korony oraz poprawy kondycji; 

ci~cia formuj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, maj1!ce na celu nadanie koronie 
drzewa poz1!danego ksztaltu oraz prawidlowe uformowanie drzewa podczas jego wzrostu, celem 

unikniycia w przyszlosci kolizji z infrastruktur1! techniczn~ (skrajni1! drogi, chodnika, sciezki 
rowerowej, energetyczn1! Iini1! napowietrzn1!, budynkami oraz innymi obiektami budowlanymi 
i inzynieryjnymi). Ciycia te nalezy traktowac jako zabieg wyj~tkowy, po wyczerpaniu innych 
mozliwosci uzyskania powyzszych celow. Powinny byc planowane z odpowiednio dui:ym 
wyprzedzeniem i wdrazane juz u mlodych drzew podczas ich wzrostu, tak by unikn1!c koniecznosci 

ciycia grubych galyzi i konarow u drzew dojrzalych (patrz: ciycia techniczne); 

ci~cia techniczne - maj1!ce na celu unikniycie biez1!cych kolizji z infrastruktur1! techniczn1! U.w.), 
nalezy traktowac je jako ostatecznosc po wyczerpaniu innych mozliwosci i w miary mozliwosci 

zapobiegac koniecznosci ich wykonywania poprzez odpowiednio wczesniej wykonywane ciycia 
formuj1!ce (patrz wyzej). 

B. Ci~cia krzewow 

Podstawowe rodzaje ciyc krzewow to: 

ci~cia sanitarne - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu - podobnie jak u drzew - usuniycie 
galyzi martwych, uszkodzonych, zainfekowanych przez patogeny lub zaatakowanych przez 
szkodniki i pasozyty; 

ci~cia przeswietlaj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjnych, maj1!ce na celu usuniycie nadmiernego 
zagyszczenia korony (szczegolnie jej dolnych partii, skutkuj~ce zamieraniem i opadaniem 
znajduj1!cych siy wewn1!trz lisci), przy czym krzewy w wiykszosci przypadkow w naturalny sposob 
wytwarzaj1! i reguluj~ wlasciw1! dla siebie budowy korony, co oznacza, ze ciycia przeSwietiaj1!ce 
nalezy ograniczac do minimum; 

ci~cia odmladzaj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, maj1!ce na celu poprawy budowy 
starych i nadmiernie wybujalych krzewow poprzez ich silne przyciycie, co skutkuje wytworzeniem 
nowych pydow i ogolnym odmlodzeniem korony. Zabieg ten jest nienaturalny dla rosliny 
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i stosowany zbyt cZysto lub w nadmiernym zakresie moze oslabiac jej kondycjy, co oznacza, 
ze ciycia odmladzajllce nalezy ograniczac do minimum zarowno w zakresie ich czystotliwosci, jak 

i stopnia redukcji korony; 

ciftcia formuj~ce - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, majllce na celu nadanie zlldanego 
przez nas ksztaitu krzewu, stosowane raczej w celach ozdobnych; 

formowanie zywoplot6w - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, majllce na celu nadanie 
zlldanego przez nas zwartego ksztaitu zywoplotom, stosowane w celach ozdobnych 
oraz ograniczajllcych kolizje z infrastrukturll technicznll. Nalezy pamiytac, ze strzyzenie roslin 

zywoplotowych czysto ogranicza ich kwitnienie i owocowanie oraz ogranicza objytosc koron 

dajllcych schronienie drobnym zwierzytom, a tym samym zmniejsza walory biocenotyczne tych 
krzewow, nalezy zatem zabiegi te ograniczac do niezbydnego minimum; 

ciftcia stymuluj~ce kwitnienie - rodzaj ciyc pielygnacyjno-technicznych, stosowane u gatunkow 

kwitnllcych na najmlodszych pydach, majllce na celu zwiykszenie liczby tych pydow, a tym samym 
obfitosci kwitnienia. 

Zalecane terminy ciyc krzewow w zaleznosci od ich rodzaju przedstawiajll siy nastypujllco: 

gatunki iglaste i zimozielone - stosowane w wyjlltkowych i uzasadnionych przypadkach, mozna 
je stosowac u niektorych rodzajow w przypadku ciyc formujllcych (np.: cisy, jalowce, zywotniki, 
cyprysiki), term in ciycia: tuz przed rozpoczyciem wegetacji (marzec) lub po zakonczeniu wzrostu 
sezonowego (czerwiec - lipiec); 

gatunki kwitn~ce na pftdach tegorocznych (np. roze parkowe, budleje, tylistki, jasminowce, 
roze, tawula Bumalda, t. japonska, t. Douglasa, t. nibywierzbolistna) - ciycie w okresie spoczynku 
zimowego (listopad - luty), roze regularnie co roku, pozostale co kilka lat; 

gatunki kwitn~ce na pftdach zeszlorocznych (z Pllkow zawillzanych w poprzednim sezonie 
wegetacyjnym) (np.: forsycje, migdalek trojklapowy, tawula wczesna, t. norweska, t. Van Houtte'a, 
tamaryszki) - ciycie po zakonczeniu kwitnienia, co kilka lat; 

gatunki kwitn~ce na pftdach wieloletnich (np.: berberysy, irgi, glogi) - ciycie w okresie 
spoczynku zimowego (listopad - luty), co kilka lat; 

gatunki i odmiany r6z wielokwiatowych (polianty) i wielkokwiatowych - ciycie wczesnll wiosnll, 
po ustllPieniu mrozow (marzec-kwiecien), regularnie co roku. 
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5.1.3. Podstawowe zabiegi piel~gnacyjne 

A. Podlewanie roslin 

Podlewanie - zabieg pielegnacyjny polegajacy na dostarczaniu odpowiedniej ilosci wody, 

zapewniaj'lcej nie tylko przezycie rosliny, ale takZe jej prawidlowe funkcjonowanie. 0 rozpocztrciu 

podlewania powinno decydowae juz wyst~pienie posuch/\ a nie tylko suszy42, ktora grozi 

zamieraniem roslin. Niezbtrdne jest kazdorazowe obfite podlanie rosliny zaraz po jej posadzeniu 

oraz regularne podlewanie w okresie gwarancyjnym po posadzeniu. 

Podlewanie drzew mlodych: 

regularne, obfite podlewanie w pierwszych dwoch miesi~cach po posadzeniu (co 4-5 dni) w 

okresie wegetacji, z wyl~czeniem okresu spoczynku zimowego od grudnia do lutego i w okresach, 

gdy ziemiajest zmarznitrta lub przykryta sniegiem lub lodem; 

poiniej nalezy podlewae przez caly okres wegetacyjny (od marca do wrzesnia, a w przypadku 

posuchy do listopada) minimum 1 raz w tygodniu, stopniowo zmniejszaj~c CZtrstotliwose wraz 

ze spadkiem temperatur; czynnosci podlewania nie rna potrzeby wykonywae w tygodniach 

gdy wyst~pily opady deszczu, chyba ze gleba pod powierzchni~ sciolki (kory, grysu) jest w dotyku 

sucha; 

dbae, aby za kazdym razem podlewanie bylo dose obfite, a woda trafiala do gltrbszych partii gleby 

(optymalnie na gltrbokose min. 50 cm), co sprzyja gltrbszemu korzenieniu sitr drzew; 

wiosn~ po ustaniu mrozow zaleca sitr podlae bardzo obficie drzewa rosn~ce w zasitrgu osadzania 

sitr soli drogowej, celem przeplukania gleby. 

Podlewanie krzewow: 

regularne, obfite podlewanie w pierwszych dwoch miesi~cach po posadzeniu (co 4-5 dni) w 

okresie wegetacji, z wyl~czeniem okresu spoczynku zimowego od grudnia do lutego i w okresach, 

gdy ziemia jest zmarznitrta lub przykryta sniegiem lub lodem; 

poiniej nalezy podlewae przez caly okres wegetacyjny (od marca do wrzesnia, a w przypadku 

posuchy do listopada) minimum 1 raz w tygodniu, stopniowo zmniejszaj~c Cztrstotliwose wraz 

ze spadkiem temperatur; czynnosci podlewania nie rna potrzeby wykonywae w tygodniach 

gdy wyst~pily opady deszczu, chyba ze gleba pod powierzchni~ sciolki (kory, grysu) jest w dotyku 

sucha; 

dbae, aby za kazdym razem podlewanie bylo dose obfite, a woda trafiala do gltrbszych partii gleby 

(optymalnie na gltrbokose min. 30 cm), co sprzyja gltrbszemu korzenieniu sitr krzewow; 

wiosn~ po ustaniu mrozow zaleca sitr podlae bardzo obficie krzewy rosn~ce w zasitrgu osadzania 

sitr soli drogowej, celem przeplukania gleby. 

B. Nawozenie 

Nawozenie - zabieg pielegnacyjny polegajacy na uzupelnianiu niedoborow skladnikow pokarmowych 

w glebie lub korekcie jej wlasciwosci chemicznych np. odczynu (pH). 

41 Posucha - sredniotrwaly (2-4 tygodni) brak opad6w i zwi~zane z tym obnizenie wilgotnosci gleby. 

42 Susza - dlugotrwaly (ponad miesi~c) brak opad6w i zwi~zane z tym przesuszenie gleby. 
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Przed nawozeniem, nalezy zapoznae siy z terenem i roslinami, ktore bydll nawozone. Nie nalezy 
wykonywae nawozenia w dni deszczowe i wietrzne. Podczas nawozenia nalezy zachowae wszelkie 
zasady BHP. Dobrym rozwillzaniem jest stosowanie nawozow w formie granulatow. Przed 
rozpoczyciem nawozenia nalezy teren w odpowiedni sposob oznakowae, w celu poinformowania 
uzytkownikow 0 przeprowadzanych zabiegach. W uzasadnionych przypadkach (widoczna zla jakose 
gleby, zla kondycja roslin, podejrzenie 0 skazenie, itp.) zaleca siy wykonanie bad an laboratoryjnych 

skladu mechanicznego (uziarnienia) i chemicznego gleby (metodll ogrodniczll, w zakresie odczynu 
poprzez pomiar pH, zawartosci biogenow - N, P, K, a takze substancji organicznych oraz makro
i mikroelementow), wraz z wytycznymi nawozowymi. Kazde stosowanie preparatow chemicznych, 
w tym nawozow na terenach zieleni, musi bye zgodne z zaleceniami producenta preparatu. 

Nawozenie trawnikow: 

na trawnikach miejskich mozna nawozie wczesnll wiosnll (kwiecien), na trawnikach gazonowych 
nawozie wiosnll oraz stosowae nawozenie jesienne (koniec sierpnia - wrzesien) nawozem 

zawierajllcym w swoim skladzie potas; 

zaleca siy stosowae nawozy wieloskladnikowe wolnodzialajllce (wowczas wystarczy nawozie tylko 
raz w roku); 

zaleca siy stosowae nawozenie mechaniczne, dla rownomiernego rozkladu styzenia nawozu; 

po zabiegu nawozenia trawnik nalezy podlae. 

Nawozenie drzew: 

przeprowadzane raz do roku wiosnll (kwiecien - maj) dla drzew mlodych - do 5 lat po posadzeniu 

(zaczynajllc od drugiego sezonu po posadzeniu), blldz w momencie interwencyjnym, kiedy drzewo 
wykazuje niedobory pokarmowe. Nie nawozie latem (w Iipcu, sierpniu), gdyz moze to 
spowodowae przedluzenie wegetacji drzew i skutkowae brakiem dostatecznego zdrewnienia 
pydow tegorocznych, a w konsekwencji przesychaniem lub przemarzaniem drzewa w okresie 
zimowym; 

zaleca siy stosowae nawozy wieloskladnikowe wolnodzialajllce; 

zaleca siy stosowae nawozenie ryczne, w obrybie rzutu korony drzewa oraz 2 m poza nim; 

po nawozeniu drzewa obficie podlae. 

Nawozenie krzewow: 

przeprowadzane raz do roku wiosnll (kwiecien - maj), blldz w momencie interwencyjnym, kiedy 
krzewy wykazujll niedobory pokarmowe Uednak nie pozniej niz do konca czerwca). Przy ustalaniu 
potrzeb nawozowych nalezy brae pod uwagy rozne wymagania pokarmowe krzewow Iisciastych 
i iglastych, a takze wiedzy 0 cechach dekoracyjnych danej rosliny (rosliny intensywnie kwitnllce 
wymagajll innych proporcji azotu, fosforu i potasu w nawozie niz krzewy 0 dekoracyjnych 
Iisciach). Nie nawozie roslin latem (w Iipcu, sierpniu), gdyz moze to spowodowae przedluzenie ich 
wegetacji i skutkowae brakiem dostatecznego zdrewnienia pydow tegorocznych, a w konsekwencji 
przesychaniem lub przemarzniyciem krzewu w okresie zimowym; 

zaleca siy stosowae nawozy wieloskladnikowe wolnodzialajllce; 

zaleca siy stosowae nawozenie ryczne, w obrybie rzutu korony krzewu oraz 1 m poza nim; 

po nawozeniu krzewy obficie podlae. 

C. Srodki ochrony roslin 

Ze wzglydu na duze zagrozenie dla ludzi i zwierzllt, w przestrzeni miejskiej konieczne jest odstllpienie 
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od stosowania srodkow ochrony roslin. Zaleca si~ dbanie 0 wlasciw~ profilaktyk~ zdrowia roslin 
poprzez: 

stosowanie gatunkow i odmian 0 duzej tolerancji na warunki miejskie, przystosowanych 
do lokalnego siedliska; 

przestrzeganie zasad higieny przy wykonywaniu ci~c; 

stosowanie zabiegow agrotechnicznych ograniczaj~cych rozprzestrzenianie Sl~ roslin 
niepoz~danych (m.in. sciolkowania); 

podlewanie roslin w godzinach porannych, bez polewania wod~ lisci (ogranicza to ryzyko 
wyst~pienia chorob grzybowych); 

wprowadzanie organizmow pozytecznych, zapewnienie im dogodnych warunkow bytowania, 
stwarzanie i ochrona r6Znorodnosci siedlisk (np. budowa domkow dla owadow, l~ki kwiatowe). 
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D. Poprawa wlasciwosci gleby 

W przypadkach daleko posuni((tej degradacji lub zanieczyszczenia gleby zaleca si(( poprawianie jej 

wlasciwosci poprzez nawozenie (opisane powyzej - rozdzial 5.1.3 . B) lub wymian~ wierzchniej 
warstwy gleby (do gl((bokosci ok. 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego technikll 

wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem, ktora jest najmniej destruktywna dla systemu 

korzeniowego. W pierwszej kolejnosci nalezy zbadac wlasciwosci fizyko-chemicznych gleby, aby 
wskazac wlasciwy zabieg w obr((bie strefy korzeniowej: 

rozluznienie gleby - napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gl((bokosci ok. 30 cm; 

wymiana gleby w obr((bie strefy systemu korzeniowego - stworzenie nowego profilu gleby 

w nawillzaniu do specyfiki danego stanowiska; 

aeracja punktowa - rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej 

co I m) - kanaty napowietrzajllce do gl((bokosci ok. 0,5 m sluZll dostarczeniu tlenu i wody w gillb 
profilu glebowego. 

Prace te majll na celu: napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i t1enu w gillb profilu 

glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkow dla rozwoju korzeni wlosnikowych roslin. Nalezy 

miec na wzgl((dzie, ze Sll to zabiegi ingerujllce w system korzeniowy i powodujll cz((sciowe 

uszkodzenie wlosnikow oraz cz((sci drobnych korzeni , dlatego nalezy je stosowac w uzasadnionych 

przypadkach oraz zachowac ostroznosc podczas prac. 

Rekultywacja struktury gleby obejmuje 
nast~puj~ce dzialania: 

rozluznienie wierzchniej warstwy gleby; 

wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy 

systemu korzeniowego; 

usuni((cie zanieczyszczen (np. gruzu) bez 

naruszenia systemu korzeniowego; 

uzupelnienie warstwy ziemi urodzajnej ; 

sciolkowanie lub zabezpieczenie misy 

drzewa; 

wykonanie mikoryzacji (w razie potrzeb). 

Opisywane prace majll charakter zanikowy, 

konieczna jest skrupulatna kontrola prac. 

Rye. 39. System korzeniowy po wydmuchaniu 

Rye. 38. Zdegradowane podloze w obr~bie misy 

korzeniowej. Fot. M. Motas. 

Rye. 40. System korzeniowy po uzupelnieniu 
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wierzchniej warstwy gleby. Fot. M. Motas. warstwy ziemi organicznej. Fot. M. Motas. 

E. Sci61kowanie 

Sci61kowanie polega na rozkladaniu 5-10 cm warstwy przekompostowanej i odkwaszonej kory 
(dla roslin wymagajllcych kwasnego podloza - nieodkwaszonej) lub zrybk6w w obrybie systemu 

korzeniowego roslin. 

Sci6lkowanie jest podstawowym zabiegiem poprawiaj,!cym wlasciwosci gleby. Zabieg ten jest istotny, 

gdyz utrzymuje wyzsz,! wilgotnose gleby poprzez ograniczenie splywu i parowania w6d; ogranicza 
wahania temperatur i wzrost roslin niepoz,!danych, dziala jako naturalny naw6z oraz stwarza dobre 

warunki dla zycia i rozwoju pozytecznych organizm6w glebowych. Rozlozona na odpowiedniej 
powierzchni sci6tka stanowi takZe rodzaj zabezpieczenia przed uszkodzeniem pni lub pyd6w roslin 
podczas koszenia trawnika. 

Dobr,! praktyk,! jest wykorzystanie do sci6lkowania przekompostowanych zr~bk6w powstaj,!cych 
w procesie rozdrabniania galyzi pozostalych po pracach pielygnacyjnych (pod warunkiem braku 
ich porazenia przez patogeny). 

Alternatywnie mozna zastosowae sci6lkowanie z tzw. kory kamiennej z grysu kamiennego 
(np. granitowego lub gnejsowego). 

F. Mikoryzacj a 

Mikoryzacja polega na wprowadzeniu w obrebie systemu korzeniowego drzewa grzyb6w 
mikoryzowych (w postaci zywej grzybni lub zarodnik6w), kt6re wchodz'!c we wsp6lZycie (mikoryzy) 

z korzeniami drzew zwielokrotniaj,! powierzchniy chlonn,! systemu korzeniowego. Mikoryza 
(mykoryza) to zjawisko polegaj,!ce na wsp6lZyciu korzeni roslin z grzybami. Najwazniejsz,! cech,! 

organizm6w grzybowych jest udostypnianie wody dla korzeni wlosnikowych. Wsp6lczesnie mozemy 
zaszczepiae mieszanki grzyb6w dedykowane dla konkretnych rodzaj6w drzew. 

G. Odchwaszczanie 

Odchwaszczanie to usuwanie niepozlldanych roslin ("chwast6w") w obrebie uprawianych roslin 
(drzew, krzew6w, rabat, kwietnik6w, trawnik6w gazonowych), kt6re konkuruj,!c 0 wode i skladniki 

pokarmowe mog,! ograniczae ich wzrost i prawidlowy rozw6j. Odchwaszczanie moze bye 
wykonywane rycznie (plewienie), mechanicznie lub chemicznie. Przy czym w obrybie zieleni miejskiej 
zaleca siy plewienie ryczne. 
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Rye. 41. Mikoryzacja mlodego drzewa po wykonaniu 

sciolkowania. Fot. M. Motas. 

Rye. 42. Sci6lkowanie misy drzewa. Fot. M. 

Motas. 

5.2. Standardy piel~gnacji trawnik6w i l'lk miejskich w lodzi43 

A. Definicje: 

Trawnik miejski - p61naturalne lub antropogeniczne zbiorowisko roslin zielnych powiazanych 

ze soba systemem korzeniowvm, gl6wnie wieloletnich z dominacja traw lub roslin jednolisciennych; 

wykorzystywany w celach ozdobnych w parkach, ogrodach, pasach zieleni, przydomowych ogr6dkach 

itp., strzyzony przynajmniej trzv razy w roku. 

Trawnik gazonowv - p61naturalne lub antropogeniczne zbiorowisko traw, powiazanych ze soba 

systemem korzeniowym; wykorzystywany w celach ozdobnych, strzyzony systematycznie w okresie 

wegetacji przynajmniej raz w miesiacu na niewielkiej wysokosci w celu wytworzenia maksymalnej 

jednorodnosci gatunkowej traw i unikniecia wytworzenia sie kwiatostan6w. Stanowi CZ((sto istotny 

element kompozycyjny zalozen parkowych, ogrodowych, szczeg61nie w miejscach 0 charakterze 

reprezentacyjnym. 

Laka miejska - p61naturalne zbiorowisko roslin zielnych powiazanych ze soba systemem 

korzeniowym, gt6wnie traw i kwitn'lcych roslin dwulisciennych, koszona maksymalnie 2 razy w roku. 

Istotna ze wzgl((d6w przyrodniczych i funkcjonalnych, pozwalaj~ca na zwi((kszenie bior6znorodnosci 

roWn i zwi~zanej z nimi fauny. 

Aeracja - naktuwanie gleby (widtami, walcem ko1cowym lub aeratorem), maj'lce na celu rozluznienie 

i napowietrzenie gleby. 

Wertykulacja - nacinanie darni (wertykulatorem), majaee na eelu rozluznienie i napowietrzenie dami 

43 Rozdzial opracowany przez UM w Lodzi 
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i gleby, pozbycie sie filcu darniowego oraz stymulacitr korzeni i ktrp traw do intensywnego wzrostu 

i rozkrzewiania sitr, zwitrkszaiac tym samym stopien zadarnienia. 

B. Uwagi ogolne dotycz'lce czynnosci zwi'lzanych z piel~gnacj'l trawnika 

1. Czas od rozpoczycia koszenia trawnika na konkretnym odcinku ulicy/obszarze do jego 
zakonczenia powinien bye maksymalnie skr6cony np. dokoszenie drobnych fragment6w, kt6re nie 
mog,! bye skoszone inaczej niz rycznie musi bye wykonane natychmiast po przejeidzie sprzytu, 

nie p6iniej niz w ci,!gu 24 godzin od zakonczenia koszenia danej polaci trawnika, natomiast 
wygrabianie i wyw6z pokosu z terenu objytego koszeniem - tego samego dnia z obszaru objytego 

koszeniem (z wyj(ltkiem dla l(lk miejskich, gdzie dopuszcza siy wydluzenie tego terminu - patrz 
strefa lqk miejskich). Niedopuszczalne jest pozostawianie pokosu w stertach, w calosci powinien 
on zostae uprzqtniyty. Dopuszcza siy, za zgodq zamawiajqcego, mozliwose pozostawienia 

rozdrobnionego i r6wnomiernie rozrzuconego pokosu (mulczu), przy czym rozdrobnione cZysci 
roslin powinny miee nie wiycej niz 5 cm dlugosci. Wymagane jest staranne wykoszenie, by po 
zakonczeniu prac nie byly widoczne gran ice poszczeg61nych przejazd6w sprzytu (w postaci 
w,!skich pas6w z wyrosniytymi roslinami). 

2. Koszenie nalezy wykonae w taki spos6b, aby powierzchnia calej polaci byla r6wnej wysokosci. 
Pozostawienie roslin 0 r6znej wysokosci nie jest r6wniez prawidlowe, chyba ze wynika to z 
r6znych stref standard6w utrzymania trawnika. Nalezy pamiytae by elementy tnqce maszyn byly 

stale ostre, bowiem r6wno odciyte idiblo trawy szybciej siy regeneruje oraz traci mniej wody 
poprzez parowanie. 

3. W przypadku niekorzystnych warunk6w pogodowych nalezy wstrzymae koszenie. W 
szczeg61nosci nalezy wstrzymae koszenie w przypadku utrzymujqcej siy przez co najmniej 2 
tygodnie temperatury powietrza powyzej 26°C, przy jednoczesnym braku lub niewystarczajqcych 
opadach, skutkuj,!cych zasychaniem traw (w sytuacjach posuchy) oraz w przypadkach 
wystqpienia suszy (por. przypis 41, 42). Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do decyzji 0 

wstrzymaniu koszenia w innych przypadkach, jak r6wniez do decyzji 0 wznowieniu koszenia. 

Przy ocenie mozliwosci wznowienia koszenia po okresie posusznym nalezy uwzglydnie stan 
trawy, biorqc pod uwagy jej wyglqd, barwy oraz wysokose. Koszenia nalezy r6wniez wstrzymae w 
przypadku utrzymujqcych siy opad6w deszczu. W takim przypadku wznowienie koszenia 
powinno nast,!pie w momencie, gdy grunt przeschnie na tyle by mozliwe bylo wjechanie na niego 
sprzytem koszqcym bez ryzyka uszkodzenia darni. Oceny mozliwosci wznowienia koszenia 
podejmuje wykonawca po konsultacji z zamawiajqcym. 

4. Podczas koszenia w poblizu drzew i krzew6w nalezy kierowae sprzytem ze szczeg6ln'! 
ostroznosciq, tj. w taki spos6b, by nie spowodowae uszkodzen samych roslin, w szczeg61nosci 
drzew w obrybie szyj korzeniowych oraz towarzyszqcego im opalikowania. Koszenie w poblizu 
drzew powinno odbywae siy bez uZycia ciyZkiego sprzytu. Dopuszczalne jest stosowanie kosiarek 
samobieznych z gladkimi oponami przystosowanymi do ruchu na trawnikach. 

5. W przypadku wystypowania nasadzen innych roslin w obrybie trawnika (bylin, roslin 
jednorocznych) koszenie powinno bye wykonywane ostroznie, tak by nie uszkodzie tych 
nasadzen. 

6. W przypadku zniszczenia trawnik6w na skutek zbyt niskiego przyciycia trawy lub na skutek 
rozjezdzenia darni - cal,! zniszczon'! powierzchniy trawnika nalezy odtworzye z siewu z uzyciem 
odpowiedniej mieszanki nasion traw, po uprzednim oczyszczeniu ze smieci powierzchniowych 
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i spulchnieniu podloza. Polacie odtworzonego trawnika powinny bye pielygnowane zgodnie z 
dobr,! praktyk,! ogrodnicz,! do momentu, gdy zamawiaj,!cy zadecyduje 0 zwolnieniu wykonawcy 
z obowi,!zku wykonywania tych czynnosci na podstawie wlasnej oceny stopnia odtworzenia 
trawnika. 

7. Wygrabianie lisci z trawnikow powinno siy odbywae dwa razy w roku (wiosn,! i jesieni,!). 

Wygrabione liscie nalezy usun'!e tego samego dnia z terenu objytego uslug'! grabienia. Zakazane 
jest stosowanie dmuchaw ze wzglydu na wzbudzanie pylu, emisjy spalin, niekorzystne 
oddzialywanie na fauny trawnika i jego wyjalawianie, halas oraz ploszenie zwierz'!t w 
s,!siedztwie. W przypadku jesiennego wygrabiania nalezy zrezygnowae z usuwania lisci w 
skupiskach drzew i krzewow oraz w miejscach gystego pokrycia roslinnosci,! (np. rune lesne, 

niekiedy rune parkowe), a takze w innych miejscach wskazanych przez zamawiaj,!cego. 
Zamawiaj,!cy moze wskazae miejsce skladowania wygrabionych lisci. 

8. Okres wykonywania koszenia trawnikow powinien trwae od 15 kwietnia do 15 paidziernika. 

W szczegolnych przypadkach dopuszcza siy wykonywanie koszenia poza wskazanym okresem, 

gdy srednia dobowa temperatur przekracza 10oe, a wzrost trawy juz siy rozpocz'!l lub nie zostal 
jeszcze zahamowany. Ze wzglydu na rozwoj roslin i okres kwitnienia zaleca siy opoinienie 
pierwszego koszenia do drugiej polowy maja. 

9. W razie koniecznosci trawniki nalezy poddae innym zabiegom pielygnacyjnym, takim jak aeracja, 
wertykulacja, odchwaszczanie, podlewanie. 

C. Strefy standard6w piel~gnacji trawnik6w i l'lk miejskich 

Strefa nr 1 - Strefa ochrony przyrody: zaniechanie prac pieltrgnacyjnych 

Standard dotyczy terenow lesnych lub gysto zadrzewionych. 

Strefa nr 2 - Strefa ochrony przyrody: ograniczone prace pieltrgnacyjne 

Strefa dotyczy terenow miejskich, objytych rMnorodnymi formami ochrony przyrody, z wyt,!czeniem 
pasow drogowych. 

Wytyczne: 

Zakres prac pielygnacyjnych musi bye zgodny z zapisami aktow prawa powoluj,!cego dan,! formy 

ochrony przyrody lub dotycz,!cego jej planu ochrony. Prace pielygnacyjne powinny uwzglydniae 
przedmiot ochrony dla danego obszaru tak by ewentualny zakres prac nie doprowadzit do pogorszenia 
stanu obiektu chronionego. Strefa dotyczy nastypuj,!cych terenow: 

• parkow krajobrazowych wraz z otulin,!, 

• uzytkow ekologicznych, 

• zespolow przyrodniczo-krajobrazowych. 

Strefa nr 3 - Strefa utrzymania trawnikow miejskich 

Strefa dotyczy terenow zajmowanych przez trawniki miejskie. 

Wytyczne: 

Wysokose trawy nie moze przekroczye 25 cm, natomiast wysokose trawy po wykonaniu koszenia 
powinna wynosie 10 cm. W standardzie tym 0 terminie kazdorazowego koszenia decyduje 

Strona 114 z 129 



Wykonawca, dostosowuj,!c go do warunk6w pogodowych i tempa wzrostu roslin. Zamawiaj,!cy nie 
narzuca liczby koszen w sezonie, lecz zaleca je indywidualnie w zaleznosci od wysokosci roslin 

w trawniku, kt6ra maksymalnie moze wynosie 25 cm. Po rozpoczyciu pierwszego koszenia 
(w zaleznosci od warunk6w pogodowych oraz fazy wzrostu roslin, ale nie wczesniej niz 15 kwietnia) 
nalezy wykonywae prace z maksymaln'! wydajnosci,!, tak aby w jak najkr6tszym terminie, 
proporcjonalnym do wielkosci rejonu, zakonczye pierwszy cykl koszenia. lednoczesnie zamawiaj,!cy 
rna prawo do decyzji 0 wstrzymaniu koszenia lub nakazania wykonania koszenia na danym terenie. 

*dopuszcza siy tolerancjy wysokosci koszenia +/- maksymalnie 20% z uwagi na nier6wnosci terenu 

Strefa nr 4 - Strefa utrzymania trawnikow gazonowych (reprezentacyjnych) 

Dotyczy intensywnie pielygnowanych teren6w reprezentacyjnych z systemem nawadniaj,!cym, przede 
wszystkim trawnik6w gazonowych. 

Wytyczne: 

- koszenie w sezonie wegetacyjnym (kwiecien-wrzesien) kosiarkami spalinowymi z koszem 
zbieraj,!cym sciyt,! trawy, 2-4 razy w miesi,!cu, na wysokosci ok 4 cm (r6wnomierne i dokladne), 
w czasie bezdeszczowej pogody. Wysokose trawy nie moze przekroczye 12 cm; 

- zalecana aeracja i wertykulacja raz do roku, wiosn,! (marzec - kwiecien) 

- trawniki 0 wysokim standardzie wymagaj,! nawozenia 2 razy w roku nawozem wolnodzialaj,!cym, 
pierwszy raz wiosn,! po pierwszym koszeniu oraz jesieni,! na przelomie sierpnia i wrzesnia. Zabrania 

siy stosowania nawoz6w w okresie suszy, optymalne warunki do nawozenia trawnika panuj,!, 
gdy idibla trawy S,! suche, a gleba lekko wilgotna. 

- w przypadku duzej ekspansji chwast6w nalezy je usuwae ryczne lub mechaniczne. Po mechanicznym 
usuwaniu niepoz,!danych roslin nalezy odtworzye miejscowo trawnik tak'! sam,! mieszank,! gatunk6w 
traw. 

Wytyczne dot. kontroli system6w nawadniajacych: 

W przypadku istniej,!cego systemu nawadniaj,!cego konserwacja systemu powinna polegae na: 

a) sprawdzeniu szczelnosci i ustawienia dysz zraszaczy i kontroli wszystkich widocznych 
i dostypnych pol'!czen - cZystotliwose co 2 miesi,!ce w okresie od kwietnia do paidziernika; 

b) usuniyciu resztek wody z calego ukladu nawadniaj,!cego - termin: paidziernik po zakonczeniu 
sezonu nawadniania; 

c) dokladnym sprawdzeniu prawidlowego dzialania: elektrozawor6w, sterownika, oraz dysz zraszaczy 

- termin: paidziernik podczas konserwacji systemu nawadniaj,!cego na koniec sezonu nawadniania. 

Strefa nr 5 - Strefa obiektow infrastruktury 

Usuwanie nadmiernie wybujalej roslinnosci, kt6ra ogranicza funkcjonowanie: row6w melioracyjnych; 

urz'!dzen hydrotechnicznych; urz'!dzen kanalizacyjnych; infrastruktury drogowej, kolejowej i pieszo
rowerowej, plac6w zabaw, silowni plenerowych, itp. 

Wytyczne: 

Strefa ta powinna obejmowae trawniki zlokalizowane w odleglosci 1,5 m od urz,!dzenia, budowli 
czy infrastruktury technicznej. W przypadku torowisk strefa ta powinna obejmowae pas szerokosci 2 m 
licz'!c od zewnytrznej krawydzi zewnytrznej szyny. CZystose i intensywnose koszenia na tym terenie 
powinna bye podyktowana przede wszystkim bezpieczenstwem. Wysokose trawy nie moze 
przekroczye 25 cm. Prace nalezy wykonywae z maksymaln'! wydajnosci,!, tak aby w jak najkr6tszym 
terminie, proporcjonalnym do wielkosci rejonu, zakonczye pierwszy cykl koszenia. lednoczesnie 
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zamawlaHcy rna prawo do decyzji 0 wstrzymaniu lub wykonaniu koszenia na danym terenie. 

Specjalnej uwagi wymagaj'l trawniki zlokalizowane w pasach drogowych. Trawniki na ulicach z 

zabudow'l pierzejow'l w calosci nalezy wl'lczyc do powyzszej strefy. W przypadku szerokich pas6w 

zieleni w pasach drogowych 1,5 m od jezdni trawnik powinien zostac zakwalifikowany do strefy 5, 

natomiast pozostala cZysc trawnik6w powinna zostac przyporz'ldkowana do strefy 3,4 lub 6 decyzj'l 

zamawiaj'lcego. 

*dopuszcza siy tolerancjy wysokosci koszenia +/- maksymalnie 20% z uwagi na nier6wnosci terenu. 

Strefa nr 6 - Strefa I~k miejskich 

Strefa powinna dotyczyc obszar6w wytypowanych przez miasto jako laki miejskie. 

Wytyczne: 

- koszenie 1 lub 2 razy do roku, nie wczesniej nii w Iipcu, po tym jak jui wi~kszosc roslin zd~Zy 
przekwitn~c i zawi~zac nasiona, a gniazduj~ce na I~kach ptaki wyprowadzic mlode. Zamawiaj'lcy 
rna mozliwosc wskazania innego terminu 1 koszenia w odniesieniu do konkretnego obiektu; 

- koszenie mozna wykonywac kosiark'l, kos'l tradycyjn'l lub spalinow'l na wysokosc nie mniej niz 
10 cm; 

-w przypadku duzej ekspansji chwast6w nalezy usuwac je mechanicznie (dotyczy to przede wszystkim 
roslin inwazyjnych); 

-skoszone rosliny pozostawic na l'lce, aby wyschly i wysypaly nasiona, jednak nie dluzej niz 2 
tygodnie. Nastypnie pokos koniecznie nalety zebrac. 
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Katalog roslin niepoz~danych i inwazyjnych wskazanych do usuwania: 

• mlode samosiewy robinii akacjowej 

• mlode samosiewy topoli 

• mlode samosiewy klonu jesionolistnego 

• mlode samosiewy czeremchy amerykaIlskiej 

• rdestowiec ostrokonczysty 

• nawlocie gatunk6w obcych 

• lop ian 

• niecierpek himalajski 

• pokrzywa zwyczajna (gdy wystypuje lanowo poza naturalnymi siedliskami). 

Rye. 45. Klon jesionolistny 

Fot. Bjorn S ... , zrodlo: Wikipedia 

Rye. 46. Czererncha arnerykanska 

Fot. Rasbak, zrodlo: Wikipedia 
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Rye. 47. Rdestowiec ostrokonczysty 

Fot. W. Carter, zrodlo: Wikipedia 

Rye. 49. Lopian paj~czynowaty 

Fot. Anneli Salo, zrodlo: Wikipedia 

Rye. 48. Nawloc kanadyjska 

Fot. Harry Rose, zrodlo: Wikipedia 

Rye. 50. Niecierpek hirnalajski 

Fot. Muriel Bendel, zrodlo: Wikipedia 
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5.3. Piel~gnacja rabat i kwietnik6w 

Rye. 51. Pokrzywa zwyczajna 

Fot. H. Zell, ir6dlo: Wikipedia 

Pielygnacja rabat i kwietnik6w obejmuje dzialania utrzymuj,!ce optymalne warunki dla rozwoju roslin 

oraz stan estetyczny kompozycji roslinnych. 

Podstawowe czynnosci pielygnacyjne dla rabat i kwietnik6w w ujyciu sezonowym wygl,!daj,! 

nastypuj,!co: 

Po zimie nalezy: 

usun'!c suche lub zgnile cZysci roslin; 

rozgarn'!c nadmiar sci61ki, jesli rosliny byly okrywane przed mrozami, usun'!c inne okrycia; 

spulchnic powierzchniy gleby; 

zastosowac nawozenie adekwatnie do potrzeb zalozenia i wymogow pokarmowych roslin. 

Regularnie przez caly sezon nalezy: 

odchwaszczac rycznie, bez uzycia herbicydow; 

utrzymywac wilgotnosc gleby zgodn,! z potrzebami roslin; 

kontrolowac stan zdrowotny roslin; 

u roslin powtarzaj'!cych kwitnienie obcinac przekwitle kwiaty/kwiatostany; 

nie obcinac kwiatow u roslin ozdobnych z owocow; 

usuwac i utylizowac cZysci porazone przez patogeny; 

u roslin cebulowych po przekwitnieniu przyci,!c kwiaty, zostawiaj'!c liscie do naturalnego 
zZ61kniycia; 

trawy ozdobne przycinac na przedwiosniu po ustaniu zagrozenia mrozowego. 

Przed zim,! nalezy: 

okryc gatunki wrazliwe na mroz stroiszem (gal,!zkami drzew iglastych), kor,! lub cienk,! 

agrowloknin'!, przy pierwszych przymrozkach; 

zabezpieczyc rosliny wraZliwe na nadmiar wody w zimie w glebie (np. dla roslin: lewizja, 
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pustynnik, cortaderia); 

wysokie trawy zwin,!c w ozdobne chocholy ochronne i zwi,!zac. 

Co okolo 3 lata nalezy: 

rozsadzic kypy bylin lodygowych (poduchowych) zamieraj,!cych w srodku; 

odmlodzic starzej'!ce siy rosliny zdolne do odnawiania wegetatywnego; 

odnowic kypy bylin rozlogowych, intensywnie rozmnazaj'!cych siy wegetatywnie (np.: konwalie, 

czysciec). 

5.4. Piel~gnacja roslinnosci wodnej i nadwodnej 

Intensywnosc i jakosc zabiegow pielygnacyjnych w tym przypadku, podobnie jak w przypadku 
kazdego innego rodzaju roslinnosci, zalezec bydzie glownie od charakteru zalozenia i stopnia jego 
naturalnosci. Generalnie prawidlowo zalozone kompozycje roslinnosci wodnej i nadwodnej 0 

charakterze naturalistycznym nie wymagaj,! szczegolnych zabiegow pielygnacyjnych - zwlaszcza, jesli 
do obsadzenia ich uzyto odpowiednich roslin rodzimych, odpornych na lokalne warunki 
atmosferyczne. 

Podlewania wymagac mog,! jedynie w przypadku dlugich okresow suszy zalozenia 0 zmiennym 
stopniu uwilgotnienia, nawadniane wyl,!cznie opadami, jak na przyklad plytkie ogrody deszczowe. 

Roslinnosc wodna nie wymaga takZe nawozenia. 

Aby obiekty wodne w pelni spelnialy swoj,! roly i efektywnie zmniejszaly obci,!zenie srodowiska 
naturalnego zanieczyszczeniami (jedna z glownych funkcji naturalnych ekosystemow wodozaleznych, 
ktora powinna byc rowniez jedn,! z glownych wytycznych do projektowania takich kompozycji), 
nalezy uwzglydniac nastypuj,!ce prace: 

pielygnacja roslinnosci, w tym usuwanie roslin obumarlych, a w raZle potrzeby uzupelnianie 
ubytkow; 

raz w roku (najpoiniej wczesn'! wiosn,! tuz przed rozpoczyciem wegetacji) koszenie/scinanie 
naziemnych, uschniytych czysci roslin (na wysokosci 2-10 cm, w zaleznosci od gatunku rosliny, 

glybokosci wody, itp.); 

biez'!ca kontrola stanu technicznego doplywow, elementow przeplywowych, odplywow i innych 
elementow technicznych (jak rury, dreny, itp); 

czyszczenie i udraznianie studzienek kontrolnych 
drenarskich, itp, jesli ogrod jest w nie wyposazony; 

w razie potrzeby plukanie przewodow 

kontrola akumulacji osadow resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby - odmulanie 
do pierwotnego, projektowanego poziomu dna; 

likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych powstaj,!cych m.in. wskutek erozji wodnej, 
uzupelnienie, przemieszczanie poprzesuwanych kamieni, warstwy sciolki zwirowej itp. elementow 
oraz ich uzupelnienie; 

doraina kontrolajakosci wody; 

jezeli do obiektu wodnego zalozonego w gruncie (np. ogrodu deszczowego) splywa woda 
z nawierzchni utwardzonych nalezy systematyczne usuwac ewentualne zanieczyszczenia 
(np. puszki, butelki, opakowania foliowe, itp.) i osady. 
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5.5. Piel~gnacja zieleni w pojemnikach 

Kompozycje pojemnikowe w miejscach publicznych S'l narazone nie tylko na dzialanie niekorzystnych 
czynnik6w naturalnych, ale r6wniez na dewastacjy i zniszczenia przez wandali. Do pojemnik6w 
s'l wrzucane niedopalki papieros6w, resztki jedzenia, wlewane napoje, dlatego tez trzeba na biez'lcO 
i cZysciej niz w przypadku innych zalozeil zieleni kontrolowae ich stan czystosciowy i estetyczny. 
Rosliny w pojemnikach maj'l mniejsz'l ilose ziemi/substratu i w przypadku jej zanieczyszczenia 
mniejsze mozliwosci przezycia. 

W przypadku zanieczyszczeil toksycznymi dla roslin plynami (np. piwo, coca cola), rosliny mog'l 

zamierae i trzeba wymieniae je razem z podlozem. 

Podstawowe czynnosci pielygnacyjne zieleni w pojemnikach to: 

kontrola stanu nawodnienia, poziomu wody na wskaznikach, stanu zdrowotnego; 

odchwaszczanie; 

nawozenie i wymiana cZysci substratu przy zmianie obsad sezonowych; 

usuwanie przekwitniytych kwiat6w, uschniytych lisci; 

ochrona przed szkodnikami i patogenami; 

ciycia sanitarne, ksztaltuj'lce, koryguj'lce; 

zabezpieczenie na zimy obsadzeil trwalych; 

wiosenne odkrycie zabezpieczeil. 

5.6. Inne dzialania zwi~zane z utrzymaniem zieleni 

A. Przegl<tdy stanu sanitamego drzew i krzewow 

Przy przegl'ldach stanu sanitarnego drzew i krzew6w, nalezy zwr6cie uwagy na regularnose tych 
czynnosci oraz mnogose czynnik6w powoduj'lcych pogorszenie stanu sanitarnego roslin. Mog'l to bye: 

czynniki abiotyczne (srodowiskowe): susza, nadmierne zagyszczenia gleby, uszkodzenia 
mechaniczne, poparzenia sloneczne, przemarzniycia, niewlasciwy sklad mechaniczny i chemiczny 
gleby, skazenia srodowiska (w6d, gleby, powietrza), itp.; 

czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), szkodniki (gl6wnie pajyczaki, owady, 
slimaki, ale tez zwierzyta krygowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzyce). 

B. Zabezpieczenie drzew i krzewow w okresie zimowym 

Bior'lc pod uwagy ewentualn'l koniecznose zabezpieczania drzew i krzew6w przed mrozem 
i wysuszaj'lcymi wiatrami zimowymi, przede wszystkim nalezy dobierae do nasadzeil gatunki roslin 
dostosowanych do lokalnych warunk6w klimatycznych. D1a Lodzi strefa mrozoodpornosci wynosi 6B, 
nalezy zatem przede wszystkim wybierae rosliny z tej strefy lub 0 nizszym numerze. Zalecane jest 
ponadto, aby rosliny zimozielone byly sadzone w miejscach osloniytych od wiatru, w zacienieniu, 
co ogranicza wystypowanie zjawiska zimowej suszy fizjologicznej. Nalezy unikae sadzenia roslin 
o niskiej mrozoodpornosci. W koniecznych, skrajnych przypadkach (traktowanych tutaj na zasadzie 
wyj'ltku) mozna przykrywae rosliny w pierwszych latach po posadzeniu (zwlaszcza w mrozne, 

bezsniezne, suche zimy) okrywami ("kokonami") z bialej agrowl6kniny lub slomy ("chocholy"). Szyjy 
i system korzeniowy nalezy zabezpieczae poprzez kopczykowanie rosliny gleb'l lub sci61k'l lub/oraz 
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okrywanie galyziami drzew iglastych (swierka, jodly, sosny). Wiosn~ po ustaniu mroz6w oslony musz~ 

bye niezwlocznie usuniyte. 

C. Utrzymanie drog zim'l w poblizu zieleni 

S6l wysypana na jezdnie, sciezki i chodniki dostaje siy pod rosliny poprzez: rozsypywanie, aerozol 
wznoszony po przejeidzie samochod6w, czy wraz ze sniegiem zlozonym w pasie zieleni. 

Zabezpieczanie drzew i krzewow w okresie zimowym przed szkodliwym dzialaniem soli 

drogowej 

Ola ochrony roslin najskuteczniejsze jest ograniczenie do minimum stosowania soli drogowej na rzecz 
innych substancji zwiykszaj~cych szorstkose (np. piasek lub drobny zwir). Rozwi~zaniem posrednim 
jest stosowanie zamiast chlorku sodu (NaCl) chlorku potasu (KCl), kt6ry jest mniej toksyczny 
dla roslin. Nalezy r6wniez na etapie projektowania nasadzen wzdluz dr6g planowae gatunki roslin 

wykazuj~ce duz~ lub podwyzszon~ tolerancjy na zasolenie. 

Ochrona przed zasoleniem dotyczy drzew, krzew6w i bylin rosn~cych w pasie drogowym 
oraz roslinnosci s~siaduj~cej z drogami 0 duzych prydkosciach ruchu, gdzie aerozol solny wzbija siy 

i jest przenoszony na duze odleglosci. Zabezpieczeniu powinny podlegae mlode cZysci nadziemne 
roslin oraz system korzeniowy w obrybie SO~. Osobnym problemem jest stosowanie nadmiernych 
ilosci soli przez dozorc6w na chodnikach, a nastypnie skladowanie odgarniytego sniegu w 
obsadzeniach, co nie powinno miee miejsca. 

Ochrona drzew mlodych (w okresie minimum piyciu lat po posadzeniu) powinna bye realizowana 
poprzez: 

zabezpieczenie korony siatk~ cieniuj~c~ i wl6knem polipropylenowym (zapobiega to osiadaniu 
aerozolu solnego na mlodych i delikatnych pydach); 

zabezpieczenie powierzchni pod koron~ (w obrybie SOD): ustawianie plotk6w wiklinowychlmat 

slomianych 0 wysokosci okolo 50-70 cm, kt6rych jeden z bok6w powinien bye uszczelniony foli~ 
wywiniyt~ na krawyznik jezdni, co sprawia ze bloto sniegowe nie dostaje siy pod korzenie, a trafia 
z powrotem najezdniy. 

Powyzszy spos6b zabezpieczania roslin moze bye r6wniez stosowany w przypadku krzew6w i bylin. 

lone sposoby na przeciwdzialanie szkodliwemu dzialaniu soli na roslinnose: 

sadzenie roslin w podwyzszeniach wzglydem jezdni (murki, pojemniki, palisady); 

w miejscach 0 duzym natyzeniu ruchu, przy najwiykszych wyzlach komunikacyjnych zaleca siy 

stosowanie opasek z kamieni i zwiru w odleglosci ok. 0,7 do 1 m od jezdni; 

po sezonie zimowym gleba moze zostae poddana przemywaniu, a rosliny narazone na s6l musz~ 
bye dobrze nawadniane (zwlaszcza przed nastaniem zimy i po jej zakonczeniu). 

D. Odsniezanie i skladanie sniegu w strefach niecek retencyjnych 

Snieg pochodz~cy z odsniezania jezdni, plac6w, sciezek rowerowych i chodnik6w moze bye 
skladowany w przygotowanych do celu nieckach retencyjnych. Ich obsadzenie roslinnosci~ musi 
uwzglydniae gatunki roslin znosz~ce nadmierne zasolenie. 
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6. Wymagania formalne wobec wykonawcow oraz osob bior'lcych 

udzial w procesie inwestycyjnym zwi'lzanych z zieleni'l 

Wymagania wobec wykonawcow: 

stosowanie pojazd6w i maszyn 0 bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na os (do 2 t 
masy calkowitej z zaladunkiem) i ogumieniu dostosowanym do dane go terenu, jeW poruszajll siy 

one poza wyznaczonymi i odpowiednio przystosowanymi drogami; 

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych rob6t 0 sumie 
ubezpieczenia zabezpieczajllcej wartosc ewentualnych szk6d i dzialan naprawczych. 

Wymagania dotyczllce osob kierujllcych pracami w terenach zieleni: 

Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowala osoba posiadajllca wyksztalcenie 
minimum srednie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa 
oraz udokumentowany, minimum 5-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwillzanym 

z biezllcym utrzymaniem lub pielygnacjll zieleni. 

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajllcymi na pielygnacji drzew dojrzalych 
i starszych wskazane jest, aby pracami tego typu kierowala osoba 0 wyksztalceniu wyzszym 
kierunkowym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia 
lub pokrewne), z ukonczonym kursem specjalistycznym w zakresie pielygnacji drzew (arborysta) 
oraz posiadajllca udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pielygnacji 
drzew. 

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajllcymi na rewaloryzacji zabytkowych 
zalozen parkowych, osoba wykonujllca ty pracy musi spelniac wymogi okreslone wart. 37b ust. 1 
ustawy z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). 
Wskazane jest, aby osoba ta posiadala udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe 
zwillzane z biezllcym utrzymaniem lub pielygnacjlllub zakladaniem/rewaloryzacjll teren6w zieleni. 

Dokumentacje takie jak: inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i projekt 

ochrony zieleni, 0 ktorych mowa w rozdziale 2.2. moze wykonywac osoba legitymujllca siy 
wyzszym wyksztalceniem w dziedzinach: 

architekt krajobrazu (magister lub inzynier lub absolwent studi6w podyplomowych); 

ogrodnik (magister lub in:zynier lub absolwent studi6w podyplomowych); 

lub po pokrewnych kierunkach przyrodniczych: ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia, ekologia 
1 lOne. 

Osoby posiadajllce ww. wyksztalcenie wyzsze powinny posiadac doswiadczenie w wykonywaniu tego 
typu opracowan (minimum 3) lub posiadac udokumentowany, co najmniej 2-letni staz pracy w zieleni. 

Dopuszcza siy, aby opracowania tego typu SPorzlldzala osoba posiadajllca co najmniej wyksztalcenie 
srednie jako technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub osoba posiadajllca inne 
wyksztalcenie wyzsze, jezeli posiada udokumentowany 5-letni staz pracy w terenach zieleni lub 
wykaze siy doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu opracowan (minimum 5). 
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Nadzor dendrologiczny 0 ktorym mowa w rozdziale 2.3.5. mo:ie wykonywac: 

inspektor nadzoru terenow zieleni lub drzew, legitymuj,!cy siy ukonczonym kursem z tego zakresu 
oraz doswiadczeniem zawodowym minimum 2-letnim przy nadzorze prac wykonywanych w 
zieleni lub; 

architekt krajobrazu lub ogrodnik lub osoba z wyksztalceniem wyzszym po kierunkach 
pokrewnych (ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia i in.) posiadaj,!ca udokumentowany 
co najmniej 4-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwi'!zanym z biez'!cym 

utrzymaniem lub pielygnacj,! terenow zieleni. 

Opracowania przyrodnicze, 0 ktorych mowa w rozdziale 2.2.5. , moze wykonywac osoba 

posiadaj,!ca stosowne do przedmiotu opracowania przyrodniczego wyksztalcenie wyzsze z zakresu 
ochrony srodowiska, biologii lub kierunkow pokrewnych, w ramach ktorych realizowane byly tresci 
dotycz'!ce aspektow ochrony przyrody i rozpoznawania walorow przyrody ozywionej i nieozywionej 
obszaru, posiadaj,!ca praktyczn'! umiejytnosc rozpoznawania okreslonych grup Zywych organizmow 
i dokonywania oceny ich wartosci z punktu widzenia ochrony przyrody. 
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7.2. Informacje 0 autorach 

Standardy ksztaltowania zieleni w Lodzi przygotowali i redagowali: 

mgr info Dominika Andrzejewska-W~s 
Architekt krajobrazu, absolwentka Wydzialu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW 
w Warszawie oraz studiow podyplomowych Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna 
na Politechnice Krakowskiej. Doswiadczenie zawodowe zdobywala w dublinskim Brady Shipman 
Martin. Prowadzi firmy Demateria specjalizuj,!c,! siy w projektowaniu przestrzeni publicznych 
i w rewaloryzacji zabytkowej zieleni. Czlonek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. 

dr info arch. Krzysztof Cebrat 
Pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Wroctawskiej, projektant, 
autor Standardow pieszych dla Wroctawia, naukowo zajmuje siy problematyk,! przeplywu 
i wykorzystania energii w srodowisku przetworzonym przez czlowieka w skali urbanistycznej 
i architektonicznej. 

dr info arch. kraj. Lukasz Dworniczak 
Projektant terenow zieleni, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony 
i gospodarowania krajobrazem oraz identyfikacji charakteru krajobrazu; autor licznych opracowan 
krajobrazowych, projektow i dokumentacji dendrologicznych; czlonek Stowarzyszenia Architektury 
Krajobrazu. W wolnym czasie podroznik, webmaster i aktywista spoleczny. 

mgr, arch. kraj. Malgorzata Dyngosz 
Architekt krajobrazu, mgr biologii, inspektor nadzoru terenow zielonych, czlonek SAK, wieloletni 
projektant, realizator i opiekun prywatnych i publicznych terenow zielenijako firma Malwa. 

mgr info Piotr Drozda 
Ogrodnik, arborysta, doswiadczony praktyk w zakresie wykonawstwa i pielygnowania zieleni. 
Wraz z zon'! prowadzi firmy Strefa Zieleni, w ktorej czuwa nad procesem realizacyjnym roznego 
rodzaju terenow zieleni, w tym takZe tych objytych ochron,! konserwatorsk'!. Wykonuje opracowania 
dendrologiczne. Czlonek Federacji Arborystow Polskich i Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Tworcow 
Ogrodow. 

dr info arch. kraj. Anna Galecka-Drozda 
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Terenow Zieleni i Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje siy zielon,! infrastruktur'! miast 
oraz planowaniem przestrzennym w krajobrazie podmiejskim. Wraz z myzem prowadzi firmy Strefa 
Zieleni, w ktorej zajmuje siy projektowaniem oraz opracowaniami dendrologicznymi 
i konserwatorskimi dla zieleni. 

mgr info Mariusz Krynicki 
Lesnik, architekt krajobrazu, insp. ds. Lesnictwa i Ochrony Srodowiska w Urzydzie Miasta i Gminy 
L,!dek-Zdroj na stanowisku; specjalista w zakresie diagnostyki stanu drzew oraz przepisow prawa 
w ochronie srodowiska; zaangazowany w rewaloryzacjy zalozen parkowych oraz zieleni publicznej. 

mgr info arch. kraj. Anna Popow-Nowicka 
Architekt krajobrazu, obecnie Kierownik ds. organizacyjnych w firmie projektowej Leaf Project 
Studio. Interesuje siy dendrologi,!, ogrodnictwem miejskim i edukacj,! przyrodnicz'!. Na co dzien 
koordynuje prace projektowe w zakresie architektury krajobrazu. 

dr inf., arch. kraj. Joanna Rayss 
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Doktor nauk technicznych, specjalista ds. matej retencji w gdanskiej sp6ke komunalnej Gdanskie 
Wody, prowadzi autorsk1! pracowniy projektow1! - Zieleniarium, specjalizuje siy w ksztaltowaniu 
publicznych teren6w zieleni oraz gospodarowaniu wod1! opadow1!; autorka licznych opracowan 
naukowych i realizacji system6w matej retencji. 

dr, arch. kraj. Piotr Reda 
Doktor nauk biologicznych, architekt krajobrazu, pracownik Uniwersytetu Zielonog6rskiego 
(kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego), Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, 
cztonek Stowarzyszenia "Federacja Arboryst6w Polskich", Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 
Stowarzyszenia "Rada Ogrod6w Botanicznych i Arboret6w w Polsce", Rady Zespotu Park6w 
Krajobrazowych Wojew6dztwa Lubuskiego, Inspektor Nadzoru Teren6w Zieleni (nr rej. OSTO 
113/20 16), prowadz~cy dzialalnosc gospodarcz1! pod firm1! Leaf Project Studio. 

dr inz. arch. kraj. Daniel SkariyDski 
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, czlonek zarz1!du Polskiego Stowarzyszenia 
"Dachy Zielone", autor artykut6w naukowych i popularno-naukowych nt. problematyki zieleni 
miejskiej. Wsp6lzalozyciel firmy Greenarte sp. z 0.0. 

mgr inz. arch. kraj. Szymon Rozalski 
Architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego i Wydziatu Architektury Politechniki 
Wroclawskiej. Specjalista w Dziale Projekt6w Inwestycyjno-Remontowych w Zarz~dzie Zieleni 
Miejskiej we Wroclawiu. Project Manager wielu zrealizowanych projekt6w unijnych zieleni Gminy 
Wroctaw, Koordynator Programu Inicjatyw Rad Osiedli, Inspektor nadzoru kilkudziesiyciu zadan 
inwestycyjnych na zalozeniach zieleni miejskiej. Wsp6lautor i czlonek zespotow projektowych 
m.in. koncepcji rewaloryzacji Parku Blachanca, Arboretum w Pawlowicach i Ogrodu Chinskiego. 
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Za1l:!cznik nr 2 
do zarzl:!dzenia Nr 83.,.g NIII/21 

Prezydenta Miasta Lodzi , , 
zdnia .t4 W'r1l.c;~ 2021 r. 

PROCEDURY OCHRONY ZIELENI DLA JEDNOSTEK REALlZUJJ\CYCH INWESTYCJE MIEJSKIE 

Przez inwestycje w niniejszych procedurach rozumie si~ wszelkie przedsi~wzi~cia 

polegajqce na budowie nowych obiekt6w i dziatania wobec istniejqcych (tj. przebudowa, 
rozbudowa, remont i rozbi6rka) realizowane w odniesieniu do obiekt6w budowlanych lub 
teren6w zieleni. 

A. Procedury ochrony zieleni dla inwestycji obejmujClcych obiekty rekreacyjne typu: 
place zabaw, sifownie zewn~trzne, instalacje typu work-out, obiekty sportowe 
(boiska, bieznie) itp. wraz z towarzyszClcymi im ciClgami pieszymi. 

Zadania zwiClzane z ochronCl zieleni Zrodto informacji w "Standardach ksztaltowania 
zieleni w todzi" 

I. Etap inwestycji: planowanie inwestycji - przygotowanie zam6wienia publicznego 
(SIWZ,OPZ) 

a. Okreslenie wymogow dotyczqcych Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. a-c 

ochrony zieleni w SIWZ i OPZ na Rozdz.6. 

eta pie zlecania dokumentacji 

pro je ktowo-koszto rysowej 

a'. Okreslenie wymogow dotyczqcych Rozdz. 2.1. lit. A, pkt a 

ochrony zieleni w SIWZ i OPZ na Rozdz. 3.2.1. lit. D 

eta pie zlecania programu 

funkcjonalno-uzytkowego (PFU) Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. b-c 
Rozdz. 6. w zakresie doswiadczenia i kwalifikacji projektanta 
w opracowaniach dot. zieleni oraz aktualizacji mapy 

II. Etap inwestycji: opracowanie koncepcji projektowej dostosowanej do przyj~tej 
procedury realizacji inwestycji (PFU / projekt koncepcyjny w ramach projektu 
budowlanego) 

a. Opracowanie inwentaryzacji Rozdz. 2.1. lit. B, pkt a 

dendrologicznej na aktualnej Rozdz. 2.2.2. 

mapie w obszarze planowanej 

inwestycji Uwaga: 
Zinwentaryzowania wymaga kaide drzewo, kt6re rosnie 
w odlegtosci 10 m od proponowanej lokalizacji nowego 
urzqdzenia, projektowanej linii ogrodzenia, kraw~dzi 
nawierzchni poliuretanowej lub innej utwardzonej nawierzchni 
(np. boiska, chodnika). Szczeg61nq uwag~ naleiy zwr6cic 
na uwidacznianie si~ system6w korzeniowych na powierzchni 
terenu. 
W przypadku sqsiadowania terenu inwestycji z dziatkq innej 
wtasnosci naleiy miec na uwadze unikanie kolizji inwestycji 
z zieleniq na takiej dziatce. 



b. Opracowanie operatu Rozdz. 2.2.3. 

dendrologicznego i optymalizacja Rozdz. 2.3.1. lit. B 

koncepcji projektowej w celu 

zachowania i ochrony zastanych Uwagi: 

drzew 
W koncepcji naleiy uwzgl~dnic moiliwosc obstugi technicznej 
obiektu (np. dojscjdojazdow w celu konserwacji urzqdzen 
lub ogrodzen, wymiany piasku, itp. ). 
W przypadku projektowania wysokich urzqdzen typu 
zjeidialnie, linaria, ogrodzenia naleiy zwrocic uwag~ na kolizj~ 
z koronami drzew. 

W przypadku opracowania koncepcji w ramach PFU naleiy 
przewidziec i uwzgl~dnic w zestawieniu kosztow prace 
zwiqzane z ochronq zieleni wynikajqce z operatu 
dendrologicznego, np. koszty oston na pnie i wygrodzen, prac 
bezrozkopowych lub spr~ionym powietrzem (patrz Rozdz. 
2.3.1., Rozdz. 2.3.2., Rozdz. 2.3.3.) 

c. Uwzgl~dnienie w koncepcji zasad Rozdz. 3.2.3. lit. C 

projektowania zrownowaionego 

adekwatnych do przedmiotu 

inwestycji 

d. Uwzgl~dnienie w koncepcji Rozdz. 3.2.4. 

rozwiC}zan poprawiajC}cych retencj~ 

wad opadowych przy obiekcie -

w przypadku projektowania 

powierzchni utwardzonych 

nieprzepuszczalnych dla wad 

opadowych 

e. Uzgodnienie koncepcji 
Uwaga: 
Dopuszcza si~ wydanie uzgodnienia w formie notatki 

projektowej, inwentaryzacji lub protokotu z wizji lokalnej. 
dendrologicznej i operatu 

dendrologicznego z Wydziatem 

Ksztattowania Srodowiska Urz€;du 
Miasta lodzi, na podstawie wizji 

lokalnej 

III. Etap inwestycji: opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego 
(projektu budowlano-wykonawczego) wraz z kosztorysami 

a. Przygotowanie zamowienia Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. b-c 

publicznego (SIWZ, OPZ) na wybar Rozdz. 2.1. lit. C, pkt a 

wykonawcy dokumentacji Rozdz.6 

projektowej i prac budowlanych 
Uwaga: 
Dotyczy wytqcznie inwestycji realizowanych w trybie 
"zaprojektuj i wybuduj" 

b. Sprawdzenie czy projekt 
Uwaga: 
W przypadku dokonania zmian na eta pie projektu 

2 



budowlany jest zgodny z operatem 

dendrologicznym oraz czy 

uwzgl~dnia wnioski z uzgodnienia 

c. Opracowanie projektu ochrony 

zieleni z opisem sposobu 

minimalizacji kolizji z zieleniCl 

(technologie niekolidujClce 

z drzewami) i poprawy warunk6w 

siedliskowych 

d. Uwzgl~dnienie wniosk6w 

z projektu ochrony zieleni 

w kaidym projekcie braniowym 

stanowiClcym projekt wykonawczy 

e. Uzgodnienie dokumentacji z 

Wydziatem Ksztattowania 
Srodowiska Urz~du Miasta lodzi. 

budowlanego lub wykonawczego naleiy zaktualizowac operat 
dendrologiczny 

Rozdz. 2.1 lit. 8, pkt c 
Rozdz. 2.2.4. 
Rozdz.2.3.1. 
Rozdz. 2.3.2. 
Rozdz. 2.3.3. 

Uwagi: 

Jeieli nastqpity istotne zmiany w stosunku do koncepcji 
projektowej, naleiy rozwaiyc ponownq wizj~ lokalnq. 
Wskazane jest, aby w uzgodnieniu okreslic koniecznosc 
prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 

IV. Etap inwestycji: realizacja prac i nadzor 

a. Przygotowanie zam6wienia Rozdz. 2.1. lit. C, pkt a 

publicznego (SIWZ, OPZ) na wyb6r Rozdz.6. 

wykonawcy prac budowlanych 
Uwagi: 
Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji w trybie 
"zaprojektuj i wybuduj". 

W przypadku natoienia na Wykonawc~ obowiqzku zatrudnienia 
inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni, uwzgl~dnic 
wymogi z punktu IV.b. 

b. Wyb6r specjalisty ds. nadzoru Rozdz. 2.1. lit. C, pkt b 

w zakresie ochrony zieleni Rozdz. 2.3.5. 
Rozdz.6. 

c. Zapewnienie ochrony zieleni Rozdz.4.1. 

w czasie przej~cia terenu przez 
Wykonawc~ prac -
np. wprowadzenie zalecen 
w protokole przekazania-przej~cia 
terenu 

d. Wykonanie zabezpieczenia zieleni Rozdz. 2.3.1. 

na terenie budowy 
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e. Prowadzenie nadzoru w zakresie Rozdz. 2.3.5. 

ochrony zieleni Uwaga: 

Wymagane jest udokumentowanie prowadzenia nadzoru 
oraz kontroli wprowadzania zalecen przez Wykonawc~. 

f. Odbi6r terenu - sprawdzenie stanu 
Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia uszkodzen, konieczne jest 

roslin po zakonczeniu prac rozwaienie monitorowania stanu roslin. 
wykonawczych 
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B. Procedury ochrony zieleni dla inwestycji liniowych: sieci podziemne i oswietlenie. 

Zadania zwictzane z ochronct zieleni Zr6dto informacji w "Standardach ksztaftowania 

zieleni w todzi" 

I. Etap inwestycji: planowanie inwestycji - przygotowanie zam6wienia publicznego 

(SIWZ,OPZ) 

a. Okreslenie wymog6w dotyczqcych Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. a-c 

ochrony zieleni w SIWZ i OPZ Rozdz.6. 

na eta pie zlecania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 

a'. Okreslenie wymog6w dotYCZilcych Rozdz. 2.1. lit. A, pkt a 

ochrony zieleni w SIWZ i OPZ Rozdz. 3.2.1. lit. D 

na eta pie zlecania programu 

funkcjonalno-uzytkowego (PFU) Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. b-c 
Rozdz. 6. w zakresie doswiadczenia i kwalifikacji projektanta 
w opracowaniach dot. zieleni oraz aktualizacji mapy 

II. Etap inwestycji: opracowanie koncepcji projektowej dostosowanej do przyj~tej 

procedury realizacji inwestycji (PFU / projekt koncepcyjny w ramach projektu 

budowlanego) 

a. Opracowanie inwentaryzacji Rozdz. 2.1. lit. B, pkt a 

dendrologicznej na aktualnej Rozdz. 2.2.2. 

mapie w obszarze planowanej 

inwestycji Uwaga: 
Zinwentaryzowania wymaga kazde drzewo, ktore rosnie 
na nieruchomosci Miasta w odlegtosci 5 mod linii (osi) 
infrastruktury. Jezeli dziatka na ktorej jest prowadzona 
inwestycja graniczy z innq dziatkq miejskq, na ktorej rosnq 
drzewa w ww. odlegtosci osiowej 5 m, to podlegajq one 
inwentaryzacji. Szczegolnq uwag~ nalezy zwrocie 
na uwidacznianie si~ systemow korzeniowych 
na powierzchni terenu. 
W przypadku sqsiadowania terenu inwestycji z dziatkq innej 
wtasnosci nalezy miee na uwadze unikanie kolizji inwestycji 
z zieleniq na takiej dziatce. 

b. Opracowanie operatu Rozdz. 2.2.3. 

dendrologicznego i optymalizacja Rozdz. 2.3.1. lit. B 

koncepcji projektowej w celu Rozdz. 2.3.2. 

zachowania i ochrony zastanych 
Uwagi: drzew 
w trakcie projektowania brae pod uwag~ mozliwose 
zastosowania technologii minimalizujqcych kolizj~ z zieleniq -
technologii bezrozkopowych, wykopow r~cznych 
z zabezpieczeniem korzeni w otwartych wykopach, itp. 
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Wybor lokalizacji lamp ulicznych i skrzynek przyfqczeniowo-
licznikowych nie powinien kolidowae z drzewami. 
W koncepcji naleiy uwzgl~dnie moiliwose obsfugi 
technicznej infrastruktury (np. w celu konserwacji urzqdzen). 

W przypadku opracowania koncepcji w ramach PFU, naleiy 
przewidziee i uwzgl~dnie w zestawieniu kosztow prace 
zwiqzane z ochronq zieleni wynikajqce z operatu 
dendrologicznego, np. koszty osfon na pnie i wygrodzen, prac 
bezrozkopowych lub spr~ionym powietrzem (patrz Rozdz. 
2.3.1., Rozdz. 2.3.2., Rozdz. 2.3.3.) 

e. Uwzgl~dnienie w koneepeji Rozdz. 3.2.2. 

uwarunkowan formalnyeh 

i odlegtosci od infrastruktury 

przy jednoezesnym zaehowaniu 

wymogu oehrony jak najwi~kszej 

ilosci drzew i krzewow, 

w szezegolnosci drzew eennyeh 

i s~dziwyeh, szpalerow, alei, itp. 

d. Uzgodnienie koneepeji 
Uwaga: 

projektowej, inwentaryzaeji W przypadku prostszych inwestycji dopuszcza si~ wydanie 

dendrologicznej i operatu uzgodnienia w formie notatki lub protokofu z wizji lokalnej. 

dendrologicznego z Wydziatem W przypadku inwestycji liniowych: sieci podziemnych 

Ksztattowania Srodowiska Urz~du i oswietlenia, inwestycjami prostszymi moie bye np. zmiana 

Miasta t.odzi, na podstawie wizji lokalizacji sfupa oswietleniowego lub punktowych 

lokalnej elementow infrastruktury. 

III. Etap inwestycji: opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego 
(projektu budowlano-wykonawczego) wraz z kosztorysami 

a. Przygotowanie zamowienia Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. b-c 

publicznego (SIWZ, OPZ) na wyb6r Rozdz. 2.1. lit. C, pkt a 

wykonawey dokumentaeji Rozdz.6 

projektowej i prae budowlanyeh 
Uwaga: 
Dotyczy wyfqcznie inwestycji realizowanych w trybie 
"zaprojektuj i wybuduj" 

b. Sprawdzenie ezy projekt 
Uwaga: 
W przypadku dokonania zmian na eta pie projektu 

budowlany jest zgodny z operatem budowlanego lub wykonawczego naleiy zaktualizowae 
dendrologicznym oraz ezy operat dendrologiczny 
uwzgl~dnia wnioski z uzgodnienia 

e. Opraeowanie projektu oehrony Rozdz. 2.1 lit. B, pkt c 

zieleni z opisem sposobu Rozdz. 2.2.4. 

minimalizaeji kolizji z zieleniq Rozdz. 2.3.1. 

i poprawy warunk6w Rozdz. 2.3.2. 

siedliskowyeh 
Rozdz. 2.3.3. 
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d. Uwzgl~dnienie wniosk6w 

z projektu ochrony zieleni 

w kaidym projekcie braniowym 

stanowiClcym projekt wykonawczy 

e. Uzgodnienie dokumentacji 
Uwagi: 

z Wydziatem Ksztattowania Jezeli nastqpity istotne zmiany w stosunku do koncepcji 

Srodowiska Urz~du Miasta lodzi. projektowej, nalezy rozwazyc ponownq wizj~ lokalnq. 
Wskazane jest, aby w uzgodnieniu okreslic koniecznosc 
prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 

IV. Etap inwestycji: realizacja prac i nadzer 

a. Przygotowanie zam6wienia Rozdz. 2.1. lit. C, pkt a 

publicznego (SIWZ, OPZ) na wyb6r Rozdz.6. 
wykonawcy prac budowlanych 

Uwagi: 

Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji w trybie 
"zaprojektuj i wybuduj". 

W przypadku natozenia na Wykonawc~ obowiqzku 
zatrudnienia inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni, 
uwzgl~dnic wymogi z punktu IV.b. 

b. Wyb6r specjalisty ds. nadzoru Rozdz. 2.1. lit. C, pkt b 

w zakresie ochrony zieleni Rozdz. 2.3.5. 
Rozdz.6. 

c. Zapewnienie ochrony zieleni Rozdz.4.1. 

na czas przej~cia terenu przez 

Wykonawc~ prac -
np. wprowadzenie zalecen 

w protokole przekazania-przej~cia 
terenu 

d. Wykonanie zabezpieczenia zieleni Rozdz. 2.3.1. 

na terenie budowy 

e. Prowadzenie nadzoru w zakresie Rozdz. 2.3.5. 

ochrony zieleni 

Uwaga: 

Wymagane jest udokumentowanie prowadzenia nadzoru 
oraz kontroli wprowadzania zalecen przez Wykonawc~. 

f. Odbi6r terenu - sprawdzenie stanu 
Uwaga: 

roslin po zakonczeniu prac W przypadku stwierdzenia uszkodzen, konieczne jest 

wykonawczych rozwazenie monitorowania stanu roslin. 
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C. Procedury ochrony zieleni dla inwestycji drogowych: ciClgi piesze i rowerowe, ciClgi 
jezdne i parkingi. 

Zadania zwiClzane z ochronCl zieleni Zr6dfo informacji w "Standardach ksztaftowania 
zieleni w todzi" 

I. Etap inwestycji: planowanie inwestycji - przygotowanie zam6wienia publicznego 
(SIWZ,OPZ) 

a. Okreslenie wymog6w dotyczqcych Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. a-c 

ochrony zieleni w SIWZ i OPZ Rozdz.6. 

na eta pie zlecania dokumentacji 

pro jektowo-koszto rysowe j 

a/. Okreslenie wymog6w dotyczqcych Rozdz. 2.1. lit. A, pkt a 

ochrony zieleni w SIWZ i OPZ Rozdz. 3.2.1. lit. D 

na eta pie zlecania programu 

funkcjonalno-uzytkowego (PFU) Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. b-c 
Rozdz. 6. w zakresie doswiadczenia i kwalifikacji projektanta 
w opracowaniach dot. zieleni oraz aktualizacji mapy 

II. Etap inwestycji: opracowanie koncepcji projektowej dostosowanej do przyj~tej 
procedury realizacji inwestycji (PFU / projekt koncepcyjny w ramach projektu 
budowlanego) 

a. Opracowanie inwentaryzacji Rozdz. 2.1. lit. B, pkt a 

dendrologicznej na aktualnej Rozdz. 2.2.2. 

mapie w obszarze planowanej 

inwestycji Uwaga: 

Zinwentaryzowania wymaga kaide drzewo, kt6re rosnie 
w pasie drogowym (jesli inwestycja dotyczy tylko jednej 
strony pasa drogowego, to inwentaryzacja r6wniez moze si~ 
do niej ograniczye, chyba ie Zamawiajqcy wskaze inaczej). 
Wskazana jest obj~cie inwentaryzacjq drzew rosnqcych poza 
pasem drogowym, kt6rych rzuty koron znajdujq si~ 
na obszarze inwestycji. Szczeg61nq uwag~ naleiy zwr6cie 
na uwidacznianie si~ system6w korzeniowych 
na powierzchni terenu i wyniesienia bryt korzeniowych 
drzew. 
W przypadku sqsiadowania terenu inwestycji z dziatkq innej 
wtasnosci naleiy miee na uwadze unikanie kolizji inwestycji 
z zieleniq na takiej dziake. 

b. Opracowanie operatu Rozdz. 2.2.3. 

dendrologicznego i optymalizacja Rozdz. 2.3.1. lit. B 

koncepcji projektowej w celu Rozdz. 2.3.2. 

zachowania i ochrony zastanych 
Uwagi: 

drzew 
W trakcie projektowania brae pod uwag~ moiliwosci 
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zastosowania rozwiqzan projektowych minimalizujqcych 
kolizj~ z zieleniq. 

W przypadku opracowania koncepcji w ramach PFU, naleiy 
przewidziec i uwzgl~dnic w zestawieniu kosztow prace 
zwiqzane z ochronq zieleni (np. koszty oston na pnie 
i wygrodzen), technologie minimalizujqce kolizje z drzewami 
(np. prace ziemne przy uiyciu spr~ionego powietrza) 
oraz sposoby poprawy warunkow siedliskowych, wynikajqce 
z operatu dendrologicznego (patrz Rozdz. 2.3.1., Rozdz. 
2.3.2., Rozdz. 2.3.3.) 

c. Uwzgl~dnienie w koncepcji Rozdz. 3.2.2. 

uwarunkowan formalnych 

i odlegtosci od infrastruktury przy 

jednoczesnym zachowaniu 

wymogu ochrony jak najwi~kszej 

ilosci drzew i krzewow, 

w szczegolnosci drzew cennych 

i s~dziwych, nasadzen 

szpalerowych, alejowych, itp. 

d. Uwzgl~dnienie w koncepcji zasad Rozdz. 3.2.3. lit. C 

projektowania zrownowaionego 

adekwatnych do przedmiotu 

inwestycji 

e. Uwzgl~dnienie w koncepcji Rozdz. 3.2.4. 

rozwiqzan poprawiajqcych retencj~ 

wad opadowych 

f. Uzgodnienie koncepcji 
Uwaga: 
W przypadku prostszych inwestycji dopuszcza si~ wydanie 

projektowej, inwentaryzacji uzgodnienia w formie notatki lub protokotu z wizji lokalnej. 
dendrologicznej i operatu 

dendrologicznego z Wydziatem 

Ksztattowania Srodowiska Urz~du 
Miasta todzi, na podstawie wizji 
lokalnej 

III. Etap inwestycji:opracowanle projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego 
(projektu budowlano-wykonawczego) wraz z kosztorysami 

a. Przygotowanie zamowienia Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. b-c 

publicznego (SIWZ, OPZ) na wybor Rozdz. 2.1. lit. C, pkt a 

wykonawcy dokumentacji Rozdz.6 

projektowej i prac budowlanych 
Uwaga: 
Dotyczy wytqcznie inwestycji realizowanych w trybie 
"zaprojektuj i wybuduj" 

b. Sprawdzenie czy projekt 
Uwaga: 
W przypadku dokonania zmian na etapie projektu 

9 



budowlany jest zgodny z operatem budowlanego lub wykonawczego naleiy zaktualizowac 

dendrologicznym oraz czy operat dendrologiczny 

uwzgl~dnia wnioski z uzgodnienia 

c. Opracowanie projektu ochrony Rozdz. 2.1 lit. B, P kt c 

zieleni z opisem sposobu Rozdz. 2.2.4. 

minimalizacji kolizji z zieleniq Rozdz.2.3.1. 

(technologie niekolidujqce Rozdz. 2.3.2. 

z drzewami) i poprawy warunk6w 
Rozdz. 2.3.3. 

siedliskowych 

d. Uwzgl~dnienie wniosk6w 
z projektu ochrony zieleni 

w kaidym projekcie braniowym 

stanowiqcym projekt wykonawczy 

e. Uzgodnienie dokumentacji 
Uwagi: 

z Wydziatem Ksztaftowania Jeieli nastqpity istotne zmiany w stosunku do koncepcji 

Srodowiska Urz~du Miasta lodzi. projektowej, naleiy rozwaiyc ponownq wizj~ lokalnq. 

Wskazane jest, aby w uzgodnieniu okreslic koniecznosc 
prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 

IV. Etap inwestycji: realizacja prac i nadzor 

a. Przygotowanie zam6wienia Rozdz. 2.1. lit. C, pkt a 

publicznego (SIWZ, OPZ) na wyb6r Rozdz.6. 

wykonawcy prac budowlanych 
Uwagi: 
Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji w trybie 
"zaprojektuj i wybuduj". 

W przypadku natoienia na Wykonawc~ obowiqzku 
zatrudnienia inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni, 
uwzgl~dnic wymogi z punktu IV.b. 

b. Wyb6r specjalisty ds. nadzoru Rozdz. 2.1. lit. C, pkt b 

w zakresie ochrony zieleni Rozdz. 2.3.5. 
Rozdz.6. 

c. Zapewnienie ochrony zieleni Rozdz.4.1. 

na czas przej~cia terenu przez 
Wykonawc~ prac -

np. wprowadzenie zalecen 

w protokole przekazania-przej~cia 
terenu 

d. Wykonanie zabezpieczenia zieleni Rozdz.2.3.1. 

na terenie budowy 
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e. Prowadzenie nadzoru w zakresie Rozdz. 2.3.5. 

ochrony zieleni 
Uwaga: 
Wymagane jest udokumentowanie prowadzenia nadzoru 
oraz kontroli wprowadzania zalecen przez Wykonawc~. 

f. Odbi6r terenu - sprawdzenie stanu 
Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia uszkodzen, konieczne jest 

roslin po zakonczeniu prac rozwaienie monitorowania stanu roslin. 
wykonawczych 
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D. Procedury ochrony zieleni dla inwestycji typu rewaloryzacja teren6w zieleni. 

Uwaga: naleiy uwzgl~dnic wytyczne z procedur dla punktu A, B i/lub C, 0 ile zakres inwestycji 
obejmuje wskazany w nich zakres przedmiotowy. 

Zadania zwiClZane z ochrOnCl zieleni Zr6dto informacji w "Standardach ksztaftowania 
zieleni w todzi" 

I. Etap inwestycji: planowanie inwestycji - przygotowanie zam6wienia publicznego 

(SIWZ,OPZ) 

a. Okreslenie wymog6w Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. a-c 

dotycz'lcych ochrony zieleni Rozdz. 3.2.2. lit. A-B 

w SIWZ i OPZ na eta pie zlecania Rozdz.6. 

dokumentacji projektowo-
Rozdz. 2.2.5. 

koszto rysowe j 

Uwaga: 
W przypadku gdy teren zieleni wchodzi w sktad terenow 
przyrodniczo cennych (formy ochrony przyrody, strefy 
planowanej ochrony wyznaczonej w 5tudium) oraz 
na terenach zieleni urzqdzonej typu parki i zielence 0 pow. 
przekraczajqcej 1 ha rozwaiyc koniecznosc zlecenia 
opracowania przyrodniczego - inwentaryzacji i waloryzacji 
przyrodniczej 

a'. Okreslenie wymog6w Rozdz. 2.1. lit. A, pkt a 

dotYCZ'lcych ochrony zieleni Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. b-c 

w SIWZ i OPZ na eta pie zlecania Rozdz. 6. w zakresie doswiadczenia i kwalifikacji projektanta 

programu funkcjonalno- w opracowaniach dot. zieleni oraz aktualizacji mapy 

uiytkowego (PFU) 
Rozdz. 3.2.1. lit. D 
Rozdz. 3.2.2. lit. A-B 

Rozdz. 2.2.5. 

Uwaga: 
W przypadku gdy teren zieleni wchodzi w sktad terenow 
przyrodniczo cennych (formy ochrony przyrody, strefy 
planowanej ochrony wyznaczonej w 5tudium) oraz 
na terenach zieleni urzqdzonej typu parki i zielence 0 pow. 
przekraczajqcej 1 ha rozwaiyc koniecznosc zlecenia 
w ramach PFU opracowania przyrodniczego - inwentaryzacji 
i waloryzacji przyrodniczej 

II. Etap inwestycji: opracowanie koncepcji projektowej dostosowanej do przyj~tej 
procedury realizacji inwestycji (PFU / projekt koncepcyjny w ramach projektu 
budowlanego) 
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a. Opracowanie inwentaryzacji Rozdz. 2.1. lit. B, pkt a 

dendrologicznej na aktualnej Rozdz. 2.2.2. 

mapie w obszarze planowanej 

inwestycji Uwaga: 
Inwentaryzacj~ dendrologicznq wykonae na catym obszarze 
obj~tym inwestycjq. Szczeg61nq uwag~ naleiy zwr6cie 
na uwidacznianie si~ system6w korzeniowych 
na powierzchni terenu i wyniesienia bryt korzeniowych 
drzew. 

b. Opracowanie operatu Rozdz. 2.2.3. 

dendrologicznego i optymalizacja Rozdz. 2.3.1. lit. B 

koncepcji projektowej w celu Rozdz. 2.3.2. 

ochrony zastanych drzew 
Uwagi: 
W trakcie projektowania brae pod uwag~ moiliwosci 
zastosowania rozwiqzan projektowych minimalizujqcych 
kolizj~ z zieleniq. Bezwzgl~dnej ochrony wymagajq drzewa 
cenne, s~dziwe, stanowiqce istotny element kompozycji 
zieleni - element szpaler6w, alei, grup ozdobnych, drzewa 
soliterowe. 

W przypadku opracowania koncepcji w ramach PFU, naleiy 
przewidziee i uwzgl~dnie w zestawieniu koszt6w prace 
zwiqzane z ochronq zieleni (np. koszty oston na pnie 
i wygrodzen), technologie minimalizujqce kolizje z drzewami 
(np. prace ziemne przy uiyciu spr~ionego powietrza) oraz 
sposoby poprawy warunk6w siedliskowych, wynikajqce 
z operatu dendrologicznego (patrz Rozdz. 2.3.1., Rozdz. 
2.3.2., Rozdz. 2.3.3.) 

c. Uwzgl~dnienie w koncepcji Rozdz.3.1.1. 

wynikow studiow i analiz Rozdz. 3.2.1. lit. A 

przedprojektowych, uwarunkowan Rozdz. 3.2.2. 
formalnych i odlegtosci 

od infrastruktury przy 

jednoczesnym zachowaniu 

wymogu ochrony wszystkich 

cennych i starych drzew oraz 

istotnych elementow kompozycji 

zieleni - szpalerow, alei, grup 

ozdobnych, drzew soliterowych. 

d. Uwzgl~dnienie w koncepcji Rozdz. 3.2.3. 

rozwiqzan stuzqcych zachowaniu 

roznorodnosci biologicznej i zasad 
projektowania zrownowazonego 

adekwatnych do przedmiotu 

inwestycji 

e. Uwzgl~dnienie w koncepcji Rozdz. 3.2.4. 

rozwiqzan poprawiajqcych retencj~ 

wod opadowych - w przypadku 

projektowania powierzchni 

utwardzonych nieprzepuszczalnych 
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dla wod opadowyeh 

f. Uzgodnienie koneepeji 

projektowej, inwentaryzaeji 

dendrologicznej i operatu 
dendrologicznego z Wydziafem 

Ksztaftowania Srodowiska Urz~du 
Miasta lodzi, na podstawie wizji 

lokalnej 

III. Etap inwestycji: opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego 
(projektu budowlano-wykonawczego) wraz z kosztorysami 

a. Przygotowanie zamowienia Rozdz. 2.1. lit. A, pkt. b-c 

publicznego (SIWZ, OPZ) na wybor Rozdz. 2.1. lit. C, pkt a 

wykonawey dokumentaeji Rozdz.6 

projektowej i prae budowlanyeh 
Uwaga: 
Dotyczy wytqcznie inwestycji realizowanych w trybie 
"zaprojektuj i wybuduj" 

b. Sprawdzenie ezy projekt 
Uwaga: 
W przypadku dokonania zmian na etapie projektu 

budowlany jest zgodny z operatem budowlanego lub wykonawczego naleiy zaktualizowac 
dendrologicznym oraz ezy operat dendrologiczny 
uwzgl~dnia wnioski z uzgodnienia 

e. Opracowanie projektu oehrony Rozdz. 2.1 lit. B, pkt c 

zieleni z opisem sposobu Rozdz. 2.2.4. 

minimalizaeji kolizji z zieleniq Rozdz. 2.3.1. 

(teehnologie niekolidujqee Rozdz. 2.3.2. 

z drzewami) i poprawy warunkow 
Rozdz. 2.3.3. 

siedliskowyeh 

d. Uwzgl~dnienie wnioskow 

z projektu oehrony zieleni 
w kaidym projekcie braniowym 

stanowiqeym projekt wykonawezy 

e. Uzgodnienie dokumentaeji 
Uwagi: 

z Wydziafem Ksztattowania Jeieli nastqpity istotne zmiany w stosunku do koncepcji 

Srodowiska Urz~du Miasta lodzi. projektowej, naleiy rozwaiyc ponownq wizj~ lokalnq. 
Wskazane jest, aby w uzgodnieniu okreslic koniecznosc 
prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 

IV. Etap inwestycji: realizacja prac i nadzor 
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a. Przygotowanie zam6wienia Rozdz. 2.1. lit. (, pkt a 

publicznego (SIWZ, OPZ) na wyb6r Rozdz.6. 

wykonawcy prac budowlanych 
Uwagi: 
Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji w trybie 
"zaprojektuj i wybuduj". 

W przypadku natoienia na Wykonawc~ obowiqzku 
zatrudnienia inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni, 
uwzgl~dnic wymogi z punktu IV.b. 

b. Wyb6r specjalisty ds. nadzoru 
Rozdz. 2.1. lit. (, pkt b 
Rozdz. 2.3.5. 

w zakresie ochrony zieleni Rozdz.6. 

c. Zapewnienie ochrony zieleni Rozdz.4.1. 

na czas przej~cia terenu przez 

Wykonawc~ prac -

np. wprowadzenie zalecen 

w protokole przekazania-przej~cia 

terenu 

d. Wykonanie zabezpieczenia zieleni Rozdz.2.3.1. 

na terenie budowy 

e. Prowadzenie nadzoru w zakresie Rozdz. 2.3.5. 

ochrony zieleni Uwaga: 
Wymagane jest udokumentowanie prowadzenia nadzoru 
oraz kontroli wprowadzania zalecen przez Wykonawc~. 

f. Odbi6r terenu - sprawdzenie stanu Uwaga: 

roslin po zakonczeniu prac W przypadku stwierdzenia uszkodzen, konieczne jest 

wykonawczych rozwaienie monitorowania stanu roslin. 
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E. Procedury ochrony zieleni w przypadku prowadzenia prac remontowych 

niewymagajijcych sporzijdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

Procedury ochrony zieleni majq zastosowanie w przypadku prowadzenia prac 

remontowych w sqsiedztwie istniejqcych drzew i krzewow, ktorych korzenie, pnie, korony 

mogq bye naraione na uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie prowadzenia tych prac, np. na 

skutek: 

pracy, przejazdu lub postoju maszyn w rzucie koron drzew, 

koniecznosci rozstawienia rusztowan obok drzew i/lub krzewow, 

organizacji zaplecza socjalnego w sqsiedztwie lub na terenie zieleni, 

magazynowania materiatow budowlanych w rzucie koron drzew, 

sktadowania odpadow powstajqcych w wyniku remontu, w tym materiatow 

porozbiorkowych, gruzu, demontowanej stolarki okiennej, drzwiowej, itd. 

W takich przypadkach wymagane jest wdroienia do umow z wykonawcami i 

protokotow przekazania terenu zapisow dotyczqcych ochrony zieleni istniejqcej na placu 

budowy lub otaczajqcej remontowany obiekt budowlany, dostosowanych odpowiednio do 

zakresu planowanych prac oraz moiliwych do przewidzenia dziatan i sytuacji, skutkujqcych 

uszkodzeniem lub zniszczeniem drzew i/lub krzewow. Wymagane jest wskazanie 

Wykonawcy niedopuszczalnych ingerencji w zielen. Wytyczne w tym zakresie Sq zawarte 

w nast~pujqcych rozdziatach "Standardow ksztattowania zieleni w todzi": 

Rozdz. 2.2.4 - Projekt ochrony zieleni 

Rozdz. 2.3.1- Ochrona drzew i krzewow na placu budowy 

Rozdz. 2.3.2 - Technologie minimalizujqce kolizje z roslinami 

Rozdz. 2.3.3 - Sposoby poprawy warunkow siedliskowych. 

W czasie realizacji prac naleiy ustanowie nadzor inwestorski w zakresie ochrony 

zieleni. Nadzor w tym zakresie naleiy prowadzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

rozdziale 2.3.5. "Standardow ksztaftowania zieleni w todzi". Prowadzone przez inspektora 

czynnosci kontrolne, wydawane zalecenia dla Wykonawcy prac oraz fakt ich realizacji przez 

Wykonawc~ naleiy udokumentowae pisemnie w dzienniku nadzoru. 
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Zal'lcznik nr 3 
do zarz'ldzenia Nr ~~~i NIIII21 

Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia t4 W"r1.ts~ 2021 r. 

Dobor drzew, krzewow i pnqczy 

do nasadzeti w trudnych warunkach miejskich Lodzi 

opracowane przez 

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu 

STOWARZYSZEN I E 
A RCH ITEKTU RY 
K RAJOBRAZU Zarzctd Zieleni Miejskiej 

wtodzi 
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Opracowano na zlecenie: 

Miasta Lodzi - Zarz'ldu Zieleni Miejskiej w Lodzi 
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6di 
tel. 42 632-77-26 

• • 

KRIUII 

Aktualizacja z dnia 11.05.2020 r. 

Opracowanie zawiera uzupelnienia i zmiany po konsultacjach z jednostkami Miasta i kom6rek UML. 

Opracowanie merytoryczne zal'lcznika: 

dr arch. kraj . Piotr Reda 

Konsultacja merytoryczna zal'lcznika (eksperci Zwi'lzku Szk6lkarzy Polskich): 

mgr Agnieszka Szulc, mgr Jan Gr'lbczewski, dr Jacek Marcinkowski, dr Szczepan Marczynski, 
dr Wieslaw Szydlo, mgr Agnieszka Zukowska. 
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1. Wprowadzenie 

Zal~cznik Dobor drzew, krzewow i pnqczy do nasadzen w trudnych warunkach miejskich Lodzi 
do opracowania Standardy ksztaltowania zieleni w Lodzi (Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, 

red. Dworniczak i Reda) zawiera wykaz gatunk6w i odmian drzew, krzew6w i pn~czy proponowanych 
do nasadzen w trudnych warunkach rniejskich, gl6wnie w pasach drogowych lub na terenach 

o ubogirn siedlisku. 

lako podstawowy dob6r drzew, krzew6w i pn~czy do nasadzen w trudnych warunkach 

miejskich Lodzi przyjrnuje sitr opracowanie Zielone miasto. Zielen przy ulicach (Szulc i in. 2013), 

uzupelnione 0 gatunki i odrniany sprawdzone lokalnie na terenie Lodzi oraz skorygowane w oparciu 0 

wiedzy i doswiadczenie autora niniejszego zal~cznika. Ponizszy wykaz rna charakter otwarty, a 

dobory roslin w projektach rnog~ bye uzupelniane 0 gatunki dostosowane do konkretnych 
wyrnagaii. Na terenach 0 dobrych warunkach siedliskowych - parki, ogrody, tereny zieleni 0 

wlasciwej niezdegradowanej glebie i strukturze szaty roslinnej, itp. - listy stosowanych gatunk6w i 
odmian mozna rozszerzyc 0 inne, dostypne w handlu rosliny, z uwzglydnieniem strefy 
mrozoodpornosci roslin Lodzi (strefa 6B), np. korzystaj~c z opracowania: Katalog roslin, drzewa, 
krzewy, byliny polecane przez Zwiqzek Szkolkarzy Polskich (2016) lub podobnych. 

Przedstawione gatunki znosz~ uprawy w warunkach miejskich przy dzialaniu czynnik6w 

antropopresji. Wsr6d nich wskazano takze gatunki wyr6zniaj~ce siy podwyzszon~ odpornosci~ na 
trudne warunki siedliskowe (nadmierne zagyszczenie gleby, mala zasobnosc w skladniki pokarmowe) 

oraz na podwyzszone zasolenie lub przesuszenie. Gatunki wskazane jako cechuj~ce siy podwyzszon~ 
odpornosci~ na trudne warunki siedliskowe mozna stosowac w miejscach 0 najsilniejszej antropopresji: 

wzdluz gl6wnych i ruchliwych ulic oraz na towarzysz~cych im zielencach i placach. Ponadto 
wskazano gatunki i odmiany posiadaj~ce walory biocenotyczne - pokarm w postaci kwiat6w illub 

owoc6w dla zwierz~t (owad6w, ptak6w, ssak6w) oraz umozliwiaj~ce schronienie drobnym 
zwierzytom. 

Miasto L6di przyst~pilo do Kodeksu Dobrych Praktyk "Ogrodnictwo wobec roslin 
inwazyjnych obcego pochodzenia" (Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, 2014). W zwi~zku z 
tym z pierwotnej listy gatunk6w polecanych do nasadzen miejskich usuniyto te, kt6re uwazane s~ za 
gatunki inwazyjne lub potencjalnie inwazyjne, mog~ce przedostawac siy do srodowiska 
przyrodniczego i mog~ce zagrozic gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. 

W uzasadnionych przypadkach np. odtwarzania historycznych nasadzen alejowych, 
szpalerowych dopuszcza siy mozliwosc zastosowania w nasadzeniach pierwotnego gatunku, kt6ry 
nie jest uwzglydniony w niniejszym doborze. 
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2. Gatunki roslin 

2.1. Drzewa 

Tabela 1. Gatunki drzew do nasadzenw warunkach miejskich wraz ze wskazaniem ich cech. 

*klasy odpornosci na trudne warunki miejskie: 

+ gatunek wykazujqcy nieznacznie podwyiszonq odpornosc na wskazany czynnik 

++ gatunek wykazujqcy znacznie podwyiszonq odpornosc na wskazany czynnik 

I 
Gatunek i odmiana Klasa odpomosci na trudne Walory biocenotyczne 

(alfabetycznie nazwami lacinskimi) warunki miejskie* 
trudne zasolenie susza 

warunki 
siedliskowe 

A. Drzewa wysokie (powyzej 15m) 
A.I. srednica korony: szeroka (powyze.i 10m: 

Abies concolor - jodla jednobarwna + + nasiona, schronienie 
Acer platanoides - klon pospolity + owoce, schronienie 
oraz odmiany: 'Schwedleri' 
Acer pseudoplatanus - klon jawor + owoce, schronienie 
oraz odmiany: 'Atropurpureum', 'Leopoldii', 
'Purpurascens', 'Purpureum', 'Worleei' 
Acer rubrum - klon czerwony ++ + owoce, schronienie 
Aesculus x carnea - kasztanowiec czerwony + kwiaty, schronienie 
oraz odmiana: 'Briotii' 
Fraxinus excelsior - jesion wyniosly + + owoce, schronienie 
oraz odmiany: f. diversifolia, 'Atlas' 
GinkRo biloba - milorz'!b dwuklapowy ++ + ++ schronienie 
Liquidambar styraciflua - ambrowiec + kwiaty,owoce, 
balsamiczny (a. amerykanski) schronienie 
Liriodendron tulipifera - tulipanowiec + kwiaty,owoce, 
amerykanski oraz odmiany: 'Aureomarginatum' schronienie 
Pinus niRra - sosna czama + nasiona, schronienie 
Populus x berolinensis - topola berlinska + schronienie 
Populus alba - topola biala + + schronienie 
Populus nigra - topola czama ++ + + schronienie 
Populus simonii - topola Simona + + + schronienie 
Quercus palustris - d,!b blotny ++ + + owoce, schronienie 
Quercus petraea - d,!b bezszypulkowy ++ + + owoce, schronienie 
oraz odmiany: 'Mespilifolia' 
Quercus robur - d,!b szypulkowy + + owoce, schronienie 
Sophora japonica (Styphnolobium japonicum) - + + + kwiaty, owoce, 
sofora chinska (szupin chinski, perelkowiec schronienie 
chin ski) 
Tilia cordata - lipa drobnolistna + kwiaty,owoce, 
oraz odmiana: 'Greenspire' schronienie 
Tilia x europaea - Jipa holenderska + + kwiaty,owoce, 
oraz odmiany: 'Pallida', 'Wratislaviensis' schronienie 
Tilia' Euchlora' - lipa krymska + + kwiaty, owoce, 

schronienie 
Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna 'Fastigiata' + kwiaty, owoce, 

schronienie 
Tilia tomentosa - Jipa srebrzysta + + kwiaty,owoce, 
oraz odmiany: 'Brabant', 'Varsaviensis' schronienie 
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I 
Gatunek i odmiana Klasa odpomosci na trudne Walory biocenotyczne 

(alfabetycznie nazwami laciilskimi) warunki miejskie* 
trudne zasolenie susza 

warunki 
siedliskowe 

A. Drzewa wysokie (powyzej 15m) 
A.2. srednica korony: srednia (S-10m): 

Acer pseudoplatanus - klon jawor + owoce, schronienie 
odmiana: 'Rotterdam' 
Fraxinus excelsior - jesion wyniosly + + owoce, schronienie 
odmiana: 'Altena' 
Gleditsia triacanthos - glediczja trojciemiowa ++ ++ ++ kwiaty,owoce, 
oraz odmiany: 'Moraine', f. inermis schronienie 
Liriodendron tulipifera - tulipanowiec + kwiaty, owoce, 
amerykailski oraz odmiany: 'Fastigiatum' schronienie 
Populus alba - topola biala + + schronienie 
odmiany: 'Pyramidalis', 'Raket' 
Populus nigra - topola czama ++ + + schronienie 
odmiana: 'ltalica' 
Populus simonii - topola Simona + + + schronienie 
odmiana: 'Fastigiata' 
Populus tremula - topola osika i odmiany + ++ + schronienie 
Quercus robur - d,!b szypulkowy + + owoce, schronienie 
odmiana: 'Fastigiata' 
Sophora japonica (Styphnolobium japonicum) - + + + kwiaty,owoce, 
sofora chiilska (szupin chiilski, perelkowiec schronienie 
chiilski) 
odmiany: 'Columnaris', 'Fastigiata', 'Pyramidalis' 

A. Drzewa wysokie (powyzej 15m) 
A.3. srednica korony: w~ska (do Sm): 

Liquidambar styraciflua - ambrowiec + kwiaty,owoce, 
balsamiczny (a. amerykailski) schronienie 
odmiana: 'Slender Silhouette' 
Quercus robur - d,!b szypulkowy + + owoce, schronienie 
odmiana: 'Fastigiata Koster' 

B. Drzewa sredniej wysokosci (to-15m) 
B.t. srednica korony: srednia (S-10m): 

Acer campestre - klon polny ++ + + owoce, schronienie 
oraz odmiana: 'Elsrijk' 
Acer platanoides - klon pospolity + owoce, schronienie 
odmiany: 'Deborah', 'Drummondii', 'Faassen's 
Black', 'Palmatifidum', 'Royal Red' 
Alnus cordata - olsza sercowata + + + nasiona, schronienie 
Alnus incana - olsza szara + + + nasiona, schronienie 
oraz odmiany: 'Aurea', 'Laciniata' 
Carpinus betulus - grab pospolity + owoce, schronienie 
oraz odmiany: 'Columnaris', 'Fastigiata', 
'Quercifolia' 
Catalpa bignonioides - surmia bignoniowa + + kwiaty, schronienie 
(s. zwyczalna, katalpa zwyczajna) 
oraz odmiana: 'Aurea' 
Corylus colurna - leszczyna turecka + + + owoce, schronienie 
Elaeagnus angustifolia - oliwnik w,!skolistny ++ + ++ kwiaty,owoce, 

schronienie 
Fraxinus excelsior - jesion wyniosly + + owoce 
odmiana: 'Pendula' 
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I 
Gatunek i odmiana Klasa odpomosci na trudne Walory biocenotyczne 

(alfabetycznie nazwami lacinskimi) warunki miejskie* 
trudne zasolenie susza 

warunki 
siedliskowe 

Fraxinus ornus - jesion mannowy + + kwiaty,owoce 
Gleditsia triacanthos - glediczja tr6jciemiowa ++ ++ ++ kwiaty,owoce, 
odmiany: 'Skyline', 'Sunburst' schronienie 
Liquidambar styraciflua - ambrowiec + kwiaty,owoce, 
balsamiczny (a. amerykanski) schronienie 
odmiany: 'Aurea', 'Fastigiata', 'Moraine', 
'W orplesdon' 
Morus alba - morwa biala ++ + kwiaty,owoce, 

schronienie 
Prunus mahaleb - wisnia wonna + + kwiaty, owoce, 

schronienie 
Prunus serrulata - wisnia pilkowana + kwiaty, schronienie 
odmiany: 'Kanzan', 'Royal Burgundy' 
Prunus virginiana - czeremcha wirginijska + + + kwiaty,owoce, 
oraz odmiany: 'Canada Red', 'Schubert' schronienie 
Pyrus ca//eryana - grusza drobnoowocowa ++ + ++ kwiaty,owoce 
Pyrus salicijolia - grusza wierzbolistna + + kwiaty,owoce 
oraz odmiana: 'Pendula' 
Robinia x ambigua - robinia posrednia + + kwiaty 
odmiana: 'Decaisneana' 
Salix x sepulcralis - wierzba p1acz'lca + + 
odmiana: 'Chrysocoma' 
Sorb us aria - jarz'lb m'lczny + + ++ kwiaty,owoce 
oraz odmiany: 'Lutescens', 'Magnifica', 
'Majestica' 
Sorb us aucuparia - jarz'lb pospolity + + kwiaty,owoce 
Sorbus intermedia - jarz'lb szwedzki ++ + + kwiaty, owoce 
oraz odmiana: 'Brouwers' 

B. Drzewa sredniej wysokosci (10-ISm) 
B.2. srednica korony: wllska (do Sm): 

Acer campestre - klon polny ++ + + owoce, schronienie 
odmiana: 'Green Column' 
Acer platanoides - klon pospolity + owoce, schronienie 
odmiany: 'Columnare', 'Crimson Sentry' 
Carpinus betulus - grab pospolity + owoce, schronienie 
oraz odmiana: 'Frans Fontaine' 
Ginkgo biloba - milorz'lb dwuklapowy ++ + ++ 
odmiany: 'Fastigiata', 'PrincetonSentry' 
Populus tremula - topola osika + ++ + 
odmiana: 'Erecta' 
Pyrus ca//eryana - grusza drobnoowocowa ++ + ++ kwiaty, owoce 
odmiany: 'Chanticleer', 'Capital' 
Sorb us x arnoldiana - jarz'lb Amolda + + kwiaty, owoce 
odmiana: 'Schouten' 
Sorb us x thuringiaca - jarz'lb turyngski + + ++ kwiaty, owoce 
oraz odmiana: 'Fastigiata' 
Sorb us aucuparia - jarz'lb pospolity + + kwiaty, owoce 
odmiany: 'Fastigiata', 'Sheerwater Seedling' 
Ti/ia cordata - lipa drobnolistna + kwiaty,owoce, 
odmiana: 'Rancho' schronienie 

C. Drzewa niskie (do 10m) 
c.l. srednica korony: srednia (S-10m): 
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I 
Gatunek i odmiana Klasa odpornosci na trudne 

(alfabetycznie nazwami tacinskimi) warunki mieiskie* 
trudne zasolenie 

warunki 
siedliskowe 

Malus - jabton + 
odmiany: 'Profusion' 

C. Drzewa niskie (do 10m) 
C.2. srednica korony: wllska (do Sm): 

Acer campestre - klon polny ++ + 
odmiany: 'Anny's Globe', 'Nanum' 
Acer campestre - klon polny ++ + 
oraz odmiana: 'Nanum' 
Acer platanoides- klon pospolity + 
odmiana: 'Globosum' 
Catalpa bignonioides- surmia bignoniowa + 
(s. zwyczalna, katalpa zwyczajna) 
odmiana: 'Nana' 
Crataegus x lavalleei - gt6g Lavallego + 
odmiana: 'Carrierei' 
Crataegus x media - gt6g posredni ++ + 
oraz odmiany: 'Alboplena', 'Paul'sScarlet', 'Rubra 
Plena' 
Crataegus monogyna - gt6g jednoszyjkowy ++ + 
oraz odmiany: 'Stricta', Compacta', 'Rosea' 
Crataegus persimilis (c. prunifolia) - gt6g ++ + 
sliwolistny odmiana: 'Splendens' 
Fraxinus ornus - jesion mannowy + 
odmiana: 'Mecsek'='Meczek' 
Liquidambar styraciflua - ambrowiec + 
balsamiczny (a. amerykanski) 
odmiana: 'Gum Ball' 
Malus - jabton + 
odmiany: 'Adirondack', 'Evereste', 'Ola', 
'Royalty', 'Rudolph', 'Van Eseltine' 
Prunus x eminens - wisnia osobliwa ++ + 
odmiana: 'Umbraculifera' 
Quercus palustris - d,!b btotny ++ + 
odmiana: 'Green Dwarf 
Robinia pseudacacia - robinia akacjowa (r. biata) ++ ++ 
odmiana: 'Umbraculifera' 
Sorbus - jarz,!b + 
odmiana: 'Flanrock' 
Sorb us x arnoldiana - jarz'!b Arnolda + 
odmiana: 'Golden Wonder' 
Sorb us aucuparia - jarz'!b pospolity + 
odmiana: 'Rossica Major' 
Tilia tomentosa - lipa srebrzysta + 
odmiana: 'Silver Globe' 

2.2. Krzewy 

Tabela 2.Gatunki krzew6w do nasadzen wraz ze wskazaniem ich cech. 

* Klasy odpornosci na trudne warunki miejskie: 

susza 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ gatunek wykazujqcy nieznacznie podwyzszonq odpornosc na wskazany czynnik 
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Walory biocenotyczne 

kwiaty,owoce, 
schronienie 

owoce 

owoce, schronienie 

owoce 

kwiaty 

kwiaty,owoce, 
schronienie 

kwiaty,owoce, 
schronienie 

kwiaty,owoce, 
schronienie 

kwiaty,owoce 

kwiaty, owoce 

kwiaty, owoce, 
schronienie 

kwiaty,owoce, 
schronienie 

kwiaty, owoce 

owoce, schronienie 

kwiaty 

kwiaty, owoce 

kwiaty, owoce 

kwiaty,owoce 

kwiaty,owoce 



++ gatunek wykazujqcy znacznie podwyiszonq odpornosc na wskazany czynnik 

I 
Gatunek i odmiana Klasa odpomosci na trudne Walory biocenotyczne 

(alfabetycznie nazwami laciilskimi) warunki miejskie* 
trudne zasolenie susza 

warunki 
siedliskowe 

Acer tataricumssp. ginn ala- klon ginnala + + owoce, schronienie 
Amorphafruticosa - amorfa krzewiasta + + ++ kwiaty, schronienie 
Berberis koreana - berberys koreailski + + kwiaty,owoce 
Berberis ottawiensis -berberys ottawski + + kwiaty,owoce 
Berberis thunbergii - berberys Thunberga + + 
Berberis vulgaris - berberys pospolity + + kwiaty,owoce, 

schronienie 
Berberis x media - berberys posredni + + 
Caragana arborescens - karagana syberyjska ++ + ++ kwiaty, schronienie 
CaraganaJrutex - karagan a podolska + + ++ kwiaty, schronienie 
Chaenomeles x superba - pigwowiec posredni + kwiaty,owoce 
Chaenomeiesjaponica - pigwowiec japoilski + kwiaty, owoce 
Chaenomeles speciosa - pigwowiec okazaly + kwiaty, owoce 
(p. wiasciwy) 
Colutea arborescens - moszenki porudniowe ++ + ++ kwiaty 
Comus mas - dereil jadalny ++ kwiaty,owoce, 

schronienie 
Comus alba - dereil bialy + 
Cotinus coggygria - perukowiec podolski + + ++ kwiaty 
Cotoneaster 'CoralBeauty' -irga 'CoralBeauty' + kwiaty, owoce 
Cotoneaster dammeri - irga Dammera + kwiaty,owoce 
Cotoneaster dielsianus - irga Dielsa + kwiaty,owoce 
Cotoneaster divaricatus - irga rokrzewiona + kwiaty,owoce 
Cotoneaster Joveolatus - irga jamkowata + kwiaty,owoce 
Cotoneaster horizontalis - irga pozioma + kwiaty, owoce 
Cotoneaster lucidus - irga blyszcz'!ca + kwiaty,owoce 
Cotoneaster multiflorus - irga wielkokwiatowa + kwiaty, owoce 
Cotoneaster 'Ursynow' - irga 'Ursynow' + kwiaty,owoce 
Deutzia scabra - zylistek szorstki + kwiaty, schronienie 
Elaeagnus commutata - oliwnik srebrzysty + + ++ kwiaty,owoce, 

schronienie 
Elaeagnus umbel/ata - oliwnik baldaszkowy + ++ kwiaty,owoce, 

schronienie 
Euonymus alatus - trzmielina oskrzydlona i + + kwiaty, owoce, 
odmiany schronienie 
Euonymus europaeus - trzmielina pospolita + + kwiaty, owoce, 

schronienie 
Euonymus Jortunei - trzmielina Fortune' a + + 
Forsythia x intermedia - forsycja posrednia + kwiaty, schronienie 
Forsythia 'Maluch' - forsycja 'Maluch' + kwiaty 
Hippophae rhamnoides - rokitnik pospolity i ++ + ++ kwiaty, owoce, 
odmiana 'Hikul' schronienie 
Juniperus x pjitzeriana - jalowiec posredni + schronienie 
(j. Pfitzera) 
Juniperus chinensis - jalowiec chiilski + schronienie 
Juniperus communis - jalowiec pospolity + schronienie 
Juniperus rigida - jalowiec sztywny + 
Juniperus sabina - jalowiec sabiilski (j. sawiilski) + 
Juniperus virginian a - jalowiec wirginijski + 
Kerriajaponica - zlotlin chiilski + kwiaty 
Laburnum x watereri - zlotokap Waterera + + + kwiaty 
Laburnum anagyroides - zlotokap pospolity + + kwiaty 
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I 
Gatunek i odmiana Klasa odpomosci na trudne Walory biocenotyczne 

(alfabetycznie nazwami lacinskimi) warunki miejskie* 
trudne zasolenie susza 

warunki 
siedliskowe 

Ligustrum vulgare - ligustr pospolity ++ + + kwiaty,owoce, 
schronienie 

Lonicera maackii - suchodrzew Maacka + kwiaty,owoce, 
schronienie 

Lonicera pileata - suchodrzew chinski + kwiaty 
Lonicera xylosteum - suchodrzew pospolity + + + kwiaty, owoce, 

schronienie 
Microbiota decussata - mikrobiota syberyjska + 
Perovskia atriplicifolia - perowskia lobodolistna + 
Philadelphus - jasminowiec i odmniana 'Bialy + kwiaty 
Karzel' 
Pinus mugo - sosna gorska (kosodrzewina) + schronienie 
Potentillafruticosa - piyciomik krzewiasty + + kwiaty 
Prunus pumila var. depressa - sliwa karlowa odm. + 
ploz'!ca 
Prunus spinosa - sliwa tam ina ++ ++ kwiaty,owoce, 

schronienie 
Ptelea trifoliata - parczelina trojlistkowa ++ + kwiaty 
Pyracanth a coccinea - ognik szkarlatny + kwiaty,owoce, 

schronienie 
Ribes alpinum - porzeczka alpejska ++ + kwiaty,owoce, 

schronienie 
Ribes aureum - porzeczka zlota + + + kwiaty,owoce, 

schronienie 
Ribes sanguineum - porzeczka krwista + kwiaty,owoce, 

schronienie 
Rosa - roza okrywowa + kwiaty, owoce 
Rosa canina - roza dzika + + kwiaty, owoce, 

schronienie 
Rosa multiflora - roza wielokwiatowa + kwiaty,owoce, 

schronienie 
Rosa rubiginosa - roza rdzawa + kwiaty,owoce, 

schronienie 
Salix purpurea - wierzba purpurowa ++ 
Spiraea 'Arguta' - tawula wczesna ++ 
Spiraea betulifolia - tawula brzozolistna + + 
Spiraea densiflora - tawula gystokwiatowa + + 
Spiraea douglasii - tawula Douglasa + 
Spiraea 'Grefsheim' - tawula norweska + + 
Spiraea japonica - tawula japonska ++ 
Spiraea menziesii - tawula Menziesa + 
Stephanandra incisa - tawulec pogiyty + kwiaty 
Symphoricarpos x chenaultii - snieguliczka + + kwiaty,owoce, 
Chenaulta schronienie 
Symphoricarpos orbiculatus - snieguliczka + ++ kwiaty,owoce, 
koralowa schronienie 
Tamarix ramosissima - tamaryszek rozgalyziony + + kwiaty, schronienie 
(t. piycioprycikowy 
Tamarix tetrandra - tamaryszek czteroprycikowy + + kwiaty, schronienie 
Taxus x media - cis posredni + osnowki nasion 
Taxus baccata - cis pospolity + osnowki nasion 
Viburnum lantana - kalina hordowina ++ kwiaty,owoce, 

schronienie 
Weigelaflorida - krzewuszka cudowna + kwiaty 
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2.3. Pn'lcza 

Tabela 3.Gatunki pnqCzy do nasadzen wraz ze wskazaniem ich cech 

*Odpornosc na trudne warunki siedliskowe: 

+ gatunek wykazujqcy nieznacznie podwyiszonq odpornosc na trudne warunki siedliskowe 

++ gatunek wykazujqcy znacznie podwyiszonq odpornosc na trudne warunki siedliskowe 

Gatunek i odmiana Odpomosc na Walory Organy Mozliwe 
(alfabetycznie nazwami lacinskimi) trudne warunki biocenotyczne czepne podpory 

siedliskowe* 
Ampelopsis brevipedunculata + kwiaty,owoce, W(!sy sciany 
(A. glandulosa) schronienie trejaze 
- winnik zmienny kraty 

linki 
Aristolochia macrophylla + kwiaty, pydy trejaze 
- kokomak wielkolistny schronienie kraty 

Iinki 
Camps is radicans + kwiaty, pydy trejaze 
- milin amerykanski schronienie kraty 

linki 
Celastrus orbiculatus + kwiaty,owoce, pydy trejaze 
- dlawisz okr(!glolistny schronienie kraty 

linki 
Hedera helix + kwiaty,owoce, korzenie sciany 
- bluszcz pospolity schronienie przybyszo trejaze 

we, pydy kraty 
Iinki 

Hydrangea petiolaris + kwiaty, korzenie sciany 
- hortensja pn(!ca schronienie przybyszo trejaze 

we, pydy kraty 
linki 

Lonicera x tellmanniana + kwiaty, pydy trejaze 
- wiciokrzew Tellmanna schronienie kraty 

linki 
Lonicera periclymenum + kwiaty, pydy trejaze 
- wiciokrzew pomorski schronienie kraty 

linki 
Parthenocissus tricuspidata + kwiaty,owoce, W(!sy z sci any 
- winobluszcz tr6jklapowy schronienie przylgami trejaze 

kraty 
linki 

Vitis labrusca + kwiaty,owoce, W(!sy trejaze 
- winorosl truskawkowa schronienie kraty 

linki 
Vitis riparia ++ kwiaty,owoce, W(!sy trejaze 
- winorosl wonna schronienie kraty 

linki 
Wisteria jloribunda + kwiaty, pydy trejaze 
- glicynia kwiecista schronienie kraty 

Iinki 
Wisteria sinensis + kwiaty, pydy trejaze 
- glicynia chinska schronienie kraty 

linki 
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Walory 
dekoracyjne 

liscie, owoce 

liscie, kwiaty, 
owoce 

Iiscie, kwiaty, 
owoce 

liscie, kwiaty, 
owoce 

liscie, kwiaty, 
owoce 

Iiscie, kwiaty, 
owoce 

liscie, kwiaty, 
owoce 

Iiscie, kwiaty, 
owoce 

liscie, owoce 

Iiscie, owoce 

liscie, owoce 

liscie, kwiaty, 
owoce 

Iiscie, kwiaty, 
owoce 



3. Rosliny niewskazane do sadzenia na terenach oswiaty 

i w s'lsiedztwie placow zabaw 

Wsr6d wyzej wymienionych roslin, nalezy unikac sadzenia na terenach oswiaty i w 

sllsiedztwie plac6w zabaw gatunk6w, mogllcych stanowic zagrozenie dla dzieci ze wzgl((du na 
wlasciwosci trujllce lub klujllce organy (ciernie, kolce). Zestawienie tych gatunk6w zawiera ponizsza 

tabela. 

Tabela 4.Gatunki roslin niewskazane do sadzenia na terenach oswiaty i w sqsiedztwie plac6w zabaw. 

*Klasy zagroienia: 

+ - gatunek wykazujqcy nieznaczne zagroienie ze wzgl~du na wskazany czynnik 

++ - gatunek wykazujqcy znaczne zagroienie ze wzgl~du na wskazany czynnik 

Gatunek i odmiana Za rozenie* 
(alfabetycznie nazwami lacinskimi) truj,!ce ktuj,!ce 

Aesculus hippocastanum - kasztanowiec biaty (k. pospolity) + 
(owoce) 

Berberis koreana - berberys koreanski + 
Berberis ottawiensis -berberys ottawski + 
Berberis thunber~ii - berberys Thunberga + 
Berberis verruculosa - berberys brodawkowaty + 
Berberis vul~aris - berberys pospolity + 
Celastrus orbiculatus - dlawisz okr,!glolistny + 
Chaenomeles x superba - pigwowiec posredni + 
Chaenomeles japonica - pigwowiec japonski + 
Chaenomeles speciosa - pigwowiec okazalv (p. wlasciwy) + 
Crataegus x lavalleei - glog Lavallego + 
Crataegus x media - glog posredni + 
Crataegus mono?yna - glogjednoszyjkowy + 
Crataegus pedicellata - glog szypulkowy + 
Crataegus persimilis (c. prunifolia) - glog sliwolistny + 
Elaeagnus angustifolia - oliwnik w,!skolistny + 
Elaea~nus umbellata - oliwnik baldaszkowy + 
Euonymus europaeus - trzmielina pospolita + 
Gleditsia triacanthos - glediczja trojciemiowa + 

(z wyj"tkiem 
f inermis) 

Hedera helix - bluszcz pospolity ++ 
Hippophae rhamnoides - rokitnik pospolity + 
Juniperus chinensis -ialowiec chinski + 
Juniperus ri~ida - jalowiec sztywny + 
Juniperus sabina - jalowiec sabinski U. sawinski) ++ 
Juniperus vir~iniana - jalowiec wirginijski + 
Laburnum x watereri - zlotokap Waterera ++ 
Laburnum ana?yroides - zlotokap pospolity ++ 
Li~ustrum vulgare - ligustr pospolity + 
Lonicera x tellmanniana - wiciokrzew Tellmanna + 
Pyracantha coccinea - ognik szkariatny + 
Robinia pseudacacia - robinia akacjowa + 
Rosa canina - roza dzika + 
Rosa multiflora - roza wielokwiatowa + 
Rosa rubi~inosa - roza rdzawa + 
Rosa rugosa - roza pomarszczona + 
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Gatunek i odmiana Za rozenie* 
(alfabetycznie nazwami lacinskimi) trujl:}ce klujl:}ce 

Sophora japonica (Styphnolobium japonicum) - sofora chinska + 
(szupin chinski, perelkowiec chinski) 
Symphoricarpos x chenaultii - snieguliczka Chenaulta + 
Symphoricarpos albus - snieguliczka biala + 
Symphoricarpos orbiculatus - snieguliczka koralowa + 
Taxus x media - cis posredni ++ 
Taxus baccata - cis pospolity ++ 
Viburnum lantana - kalina hordowina + 

4. Rosliny inwazyjne i potencjalnie inwazyjne 

Wprowadzanie gatunkow uznanych za inwazyjne lub potencjainie inwazyjne, co do zasady 

powinno bye ograniczone do niezb~dnego minimum i wyl~cznie w miejscach niestwarzaj~cych ryzyka 

ich przedostawania si~ do srodowiska przyrodniczego. Diatego z powyzszych list przykladowych 

gatunkow do nasadzen miejskich usuni~to te, ktore uwazane s~ za gatunki inwazyjne iub potencjainie 

inwazyjne. NaieZy jednak zaznaczye, ze inwazyjnose odnosi si~ przede wszystkim do gatunku 

botanicznego, nie zas do wywiedzionych z niego odmian. 

W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu odst~pstwa wydanego przez Wydzial 

Ksztaltowania Srodowiska UML) mozna rozwazye stosowanie takich roslin. 

Nie dopuszcza si~ stosowania gatunk6w inwazyjnych lub potencjalnie inwazyjnych: 
wzdluz dolin ciek6w, wzdluz korytarzy ekologicznych, w obszarach las6w i ich bezposredniego 
otoczenia, na obrzeZach miasta i w strefach podmiejskich, w innych miejscach majllcych Illcznosc 

przyrodniczll ze strefll podmiejskll. 

Tabela S.Gatunki roslin przydatne do nasadzen w warunkaeh miejskieh, leez uznane za inwazyjne lub 

potenejalnie inwazyjne. 

Gatunek i odmiana Inwazyjnosc gatunku 
(alfabetycznie nazwami lacinskimi) 

Drzewa: 
Acer negundo - klon jesionolistny inwazyjny 
oraz odmiany: 'Flamingo', 'Variegatum'. 'Odessanum' 
Aesculus hippocastanum - kasztanowiec bialy (k. pospolity) inwazyjny 
odmiana: 'Umbraculifera' 
Aesculus hippocastanum - kasztanowiec bialy (k. pospolity) inwazyjny 
odmiany: 'Fastigiata', 'Pyramidalis' 
Celtis occidentalis - wil:}zowiec zachodni inwazyjny 
Crataegus pedicellata - gl6g szypulkowy potencialnie inwazvinv 
Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwanski inwazyjny 
odmiana: 'Crispa' 
Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwanski inwazyjny 
oraz odmiana: 'Argenteomarginata' 
Juglans regia - orzech wloski inwazyjny 
Prunus cerasifera - sliwa wisniowa (alycza) inwazyjny 
oraz odmiany: 'Nigra', 'Pissardii' 
Prunus serotina - czeremcha p6zna (c. amerykanska) inwazyjny 
Pseudotsuga menziesii - daglezja zielona (jedlica Douglasa) potencjalnie inwazyjny 
oraz odmiany: f. caesia, var. ~lauca, 'Pendula' 
Quercus cerris - dl:}b burgundzki potencjalnie inwazyjny 
Quercus rubra - dl:}b czerwony inwazyjny 
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Gatunek i odmiana Inwazyjnosc gatunku 
(alfabetycznie nazwami lacinskimi) 

Robinia pseudacacia - robinia akacjowa (r. biala) inwazyjny 
odmiana: 'Pyramidalis' 
Robinia pseudoacacia - robinia akacjowa (r. biala) inwazyjny 
oraz odmiany: 'Bessoniana', 'Frisia', 'MonophyHa', 'Pendula' 

Krzewy: 
Acer tataricum - klon tatarski l'0tencjalnie inw~i~ 
Amelanchier sp. - swidosliwa inwazyjne: 

A. spicata,A. lamarckii 
Berberis thunbergii - berberys Thunberga potencjalnie inwazyjny 
Corn us alba - deren bialy inwazyjny 
Corn us sericea - deren rozlogowy inwazyjny 
Lonicera tatarica - suchodrzew tatarski potencjalnie inwazyjny 
Lycium barbarum (L. halmifolium) - kolcowoj szkarlatny inwazyjny 
Mahonia aquifolium - machonia pospolita inwazyjny 
Philadelphus sp. - jasminowiec inwazyjny 
Physocarpus opulifolius - pl(cherznicakalinolistna potencjalnie inwazyjny 
Rhus typhina - sumak octowiec inwazyjny 
oraz odmiany: 'Bailtiger', 'Dissecta' 
Rosa rugosa - roza pomarszczona inwazyjny 
Sorbaria sorbifolia - tawlina jarzl(bolistna inwazyjny 
Spiraea x vanhouttei - tawula van Houtte'a l'0tencjalnie inwazyjny 
Symphoricarpos albus - snieguliczka biala inwazyjny 
Syringa vulgaris - lilak pospolity inwazyjny 

Pn~cza: 

Clematis vitalba - powojnik pn'!cy inwazyjny 
F allopia aubertii - rdestowkaAuberta potencjalnie inwa~jny 
Parthenocissus inserta - winobluszcz zaroslowy inwazyjny 
Parthenocissus quinque/olia - winobluszcz pieciolistkowy inwazyjny 
Vitis vinifera- winorosl wlasciwa potencjalnie inwazyjny 
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