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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego
z elementami małej architektury w Parku Hassów do ul. Orląt Lwowskich w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
-

umowa zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa – Urząd Dzielnicy Ursus

-

Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

-

mapa zasadnicza w skali 1:500

-

inwentaryzacja własna.

3. STAN ISTNIEJĄCY
3.1 Przekrój normalny
■ ul. Wojciechowskiego
Ulica Wojciechowskiego jest drogą gminną, klasy technicznej L (lokalna) posiada
nawierzchnię

bitumiczną

utwardzoną

o

szerokości

7,0m

z

obustronnymi

ściekami

prefabrykowanymi oraz progami wyspowymi, obramowaną krawężnikiem betonowym o wym.
15x30cm.
Po stronie północnej ulicy położony jest chodnik o szer. 6,5 m wykonany z betonowej kostki
brukowej, którego część umożliwia parkowanie pojazdów a po stronie południowej chodnik o
szerokości 3,0m - 4,0m.
Odwodnienie ul. Wojciechowskiego odbywa się do za pomocą wpustów deszczowych do
istniejącego systemu kanalizacji.
W bezpośrednim otoczeniu ulicy występuje zabudowa wysoka, wielorodzinna, obiekty
użyteczności publicznej.
Ulica posiada skrzyżowania zwykłe trójwolotowe z ul. Orląt Lwowskich.
Występuje zbiorowa komunikacja autobusowa. Przystanki o nawierzchni betonowej:
BEŁZY 02 zlokalizowany na pasie ruchu oraz BEŁZY 01 położony w zatoce.

■ Park Hassów
Park położony pomiędzy ul. Jagiełły a ul. Wojciechowskiego, zagospodarowany zielenią
wysoką oraz niską z ciągami pieszymi i rowerowymi oraz liczną mała architekturą w postaci m.in.
ławek.
Chodniki wykonany jest z bet. kostki brukowej typ Holland kolor szary,zaś ścieżka rowerowa w
kolorze czerwonym.

3.2 Warunki gruntowo – wodne
Ze względu na przebieg projektowanej drogi rowerowej zlokalizowanej w większości
odcinka w istniejącej lokalizacji chodnika , przyjęto grupę nośności podłoża jako G1.

3.3 Infrastruktura terenu
W na terenie Parku oraz w chodniku w ul. Wojciechowskiego występują następujące sieci
uzbrojenia terenu:
- napowietrzna linia energetyczna ,
- kablowa linia energetyczna,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- słupy oświetleniowe,
- sieć wodociągowa,
- sieć ciepłownicza.
UWAGA : Projekt nie przewiduje kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej.

4.

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE (Rys nr 1)

Projekt niniejszy zakłada na terenie Parku Hassów :
● przebudowę (wymianę nawierzchni drogi rowerowej) po istniejącym śladzie szer. 2,4m-2,5m
● budowę drogi rowerowej szer. 2,0m po nowym śladzie
● zakładanie / odtwarzanie trawników
● wycinkę krzewów
● nasadzenia kompensacyjne krzewów (w miejscu likwidowanej ścieżki rowerowej)
● wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
UWAGA :
- budowa łącznika drogi rowerowej w ul. Wojciechowskiego oraz przebudowa drogi rowerowej i
chodnika w ul. W.Jagiełły wg odrębnych opracowań.

4.1

GEOMETRIA (rys. nr 1)
Dowiązano się do istniejącego terenu na terenie Parku oraz nawierzchni chodników
w ul. Jagiełły i ul. Wojciechowskiego.

4.2

ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE (Rys nr 1; nr 2)

Należy dowiązać się do istniejących rzędnych chodników w :
- ul. Jagiełły
- ul. Wojciechowskiego
oraz otaczającego terenu na terenie Parku.

■ spadek poprzeczny drogi rowerowej
○ jednostronny 2%

4.3

TECHNOLOGIA PRZEBUDOWY

4.3.1. STAN ISTNIEJĄCY
Nawierzchnia ścieżki rowerowej jest wykonana z betonowej kostki brukowej typ Holland kolor
czerwony,a chodnika w kolorze szarym. Nawierzchnia charakteryzują się dobrym stanem
technicznym.
4.3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4.3.2.1 droga rowerowa
- warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 grub. 3cm na bazie kruszywa gabro, kolor szary
- warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 grub. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm
- warstwa odcinająca z pospółki grub.10cm, Is=1,00
- obramowanie z obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4
grub. 5cm posadowionych na ławie bet. C12/15 z oporem
4.3.2.2 chodnik (odtworzenie nawierzchni)
- betonowa kostka brukowa grub. 8cm typ Holland, kolor szary
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm
- warstwa odcinająca z pospółki grub.10cm, Is=1,00
- obramowanie z obrzeży betonowych o wym. 8x30cm posadowionych na ławie bet. C12/15

5.

ODWODNIENIE

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie przy pomocy spadków podłużnych i
poprzecznych powierzchniowo w teren.

6. ZIELEŃ
Projekt przewiduje wycinkę krzewów w związku z kolizją z projektowaną drogą rowerową w
ilości niezbędnej dla realizacji zadania.
Istniejące drzewa przewidziano do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych oraz
cięć pielęgnacyjnych.
W zakresie opracowania przewidziano odtworzenie oraz zakładanie trawników a także w
miejscu likwidowanej drogi rowerowej zaprojektowano nasadzenia kompensacyjne krzewów :
Nazwa botaniczna / łacińska

Opis

Porzeczka alpejska (Ribes alpinum) pojemnik C-2 ; dł. pędów min. 30cm, 4szt/m2, rozstawa
0,5x0,5m

6.1 Uwagi ogólne
W zakresie robót objętych projektem realizację należy prowadzić według niżej
ustalonej kolejności prac:
•

prace związane z gospodarką istniejącą zielenią;

•

oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń;

•

rozłożenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleń;

•

uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, makroniwelacja;

•

sadzenie krzewów;

•

zakładanie/odtwarzenie trawników

•

prace wykończeniowe w tym: korowanie

•

pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

Kolejność prac może być modyfikowana, w zależności od przyjętej przez wykonawcę
i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru, organizacji i technologii prac. Wszystkie prace
należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz STWIORB .
Wskazane jest aby do realizacji projektu szaty roślinnej przystąpić po zakończeniu
prac budowlanych związanych z przebudową drogi rowerowej.
Termin wykonania robót ogrodniczych winien być dostosowany do polskiego okresu
wegetacyjnego, przy czym sadzenie krzewów należy wykonywać w okresie od 15
marca do 30 listopada z zastrzeżeniem dostosowania do panujących warunków
atmosferycznych tj. przy temperaturze nie niższej niż 0st.C oraz nie wyższej niż
30st.C
Prace realizacyjne objęte niniejszym projektem powinny być wykonywane przez
specjalistyczną firmę ogrodniczą, z użyciem materiałów o odpowiednim standardzie
oraz według zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod
nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni.
6.2 Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót ogrodniczych, należy wykonać badanie zasobności
gleby oraz ustalić zalecenia nawozowe oraz wykonać nawożenie zgodne z zaleceniami.
Nawożenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu należy zakończyć
7 dni przed sadzeniem .

6.3 Oczyszczenie terenu
Z powierzchni terenu przeznaczonej pod zieleń należy usunąć zanieczyszczenia
(kamienie i gruz o średnicy >25mm, chwasty, pozostałości po usuniętych krzewach)
znajdujące się w warstwie ziemi urodzajnej, jak też pozostałości i resztki budowlane.
Zanieczyszczenia, wstępnie gromadzone w pryzmy na terenie, należy wywieźć poza
teren inwestycji.
6.4 Przygotowanie podłoża
Przygotowanie terenu pod nasadzenia :
▪ wybranie 5cm warstwy gruntu rodzimego,
▪ przekopanie gruntu na głębokość ok. 25cm w zależności od warstwy gleby – nie należy
przekopywać podglebia, a prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie,
▪ wyrównaniu powierzchni,
▪ nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi – grubość 10cm w
stosunku do obrzeża o 3-5cm.
2. Ułożenie geowkłókniny (tkaniny polipropylenowe 94g/m2, czarna do głuszenia
chwastów)
▪ rozłożeniu geowkłókniny na uprzednio przygotowanym stanowisku,
▪ przymocowaniu geowkłókniny do podłoża metalowymi szpilkami,
▪ w miejscu łączenia płaszczyzn geowłókniny – rozłożeniu tkaniny „na zakład” , który
powinien wynosić min. 30cm,
UWAGA : Rozłożona geowłóknina nie może przykrywać włazów do studzienek.
6.5 Gospodarka istniejącą zielenią
Planowana inwestycja została zaprojektowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu
kolidowała z istniejącą zielenią. Geometrię drogi rowerowej zaprojektowano tak, aby w
jak najlepszym możliwym stopniu zapewnić drzewom warunki bytowania i wzrostu. Na
rysunku nr 5 – Projekt gospodarki zielenią przedstawiono wykaz istniejących krzewów
podlegających wycince.
Tabela nr 1 – krzewy do wycinki
rodzaj i
rodzaj i gatunek
gatunek
[nazwa polska]
[nazwa
łacińska]
Ligustr pospolity
Róża karolińska
Irga szwedzka
Ligustr pospolity
Porzeczka alpejska

(Ligustrum
vulgare)
(Rosa carolina
L.)
(Cotoneaster
×suecicus)
(Ligustrum
vulgare)
(Ribes
alpinum)

wysokość
[m]
1
2
1
1
1,5

stan
zdrowotny

powierzchnia
przeznaczona do
wycinki [m2]

dobry

10,0

dobry

9,0

dobry

4,0

dobry

5,0

dobry

20,0

RAZEM :

48

Karczowanie krzewów należy wykonać w miarę możliwości w okresie od 16 października
do końca lutego, czyli poza sezonem lęgowym ptaków oraz okresem rozrodu większości
innych dziko występujących gatunków zwierząt. W przypadku konieczności wycinki poza
wyznaczonym okresem niezbędny jest nadzór przyrodniczy.
− Pielęgnacja adoptowanej zieleni
Zakres prac pielęgnacyjnych obejmuje:
• cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) - cięcie konarów i gałęzi suchych, połamanych,
zaatakowanych przez patogeny,
• leczenie ran i ubytków - dostosować indywidualnie do specyfiki występujących
uszkodzeń. Zgodnie z wytycznymi („Standardy kształtowania zieleni Warszawy”)
pielęgnuje się wyłącznie rany świeże. W przypadku rany stycznej pielęgnację

należy ograniczyć do wyrównania brzegów rany ostrym narzędziem. W przypadku
rany poprzecznej – gałąź należy przyciąć „ na obrączkę”. Nie należy stosować
żadnych środków zabezpieczających.
• ewentualne zwalczanie fitopatogenów.
• ewentualne cięcia techniczne gałęzi wchodzących w skrajnię projektowanej
infrastruktury (nie więcej niż 10% objętości korony)
• prace pielęgnacyjne należy zweryfikować w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru
terenów zieleni
− Zabezpieczenie drzewa na czas prowadzenia robót
Zabezpieczenia na czas budowy wymagają wszystkie drzewa i krzewy na
terenie inwestycji oraz te, które znajdą się w zasięgu tymczasowej organizacji ruchu,
placów składowych, dróg dojazdowych do placów budów itd.
a) Ochrona pni
Drzewa adaptowane w rejonie pracy ciężkiego sprzętu mechanicznego należy chronić:
•

indywidualnie zabezpieczając odeskowaniem skrzyniowym lub poprzez
oszalowanie pni deskami do wysokości pierwszych gałęzi, a przy drzewach z
wysoko położoną koroną do wys. min. 1.7m. Dolna część desek powinna opierać
się na podłożu (być lekko wkopana). Jeśli jest to niemożliwe (np. przez tzw.
nabiegi korzeniowe), należy deski obsypać ziemią lub zastosować dodatkową
opaskę z drutu/taśmy syntetycznej. Oszalowanie pnia drzewa powinno być
przymocowane opaskami z drutu lub specjalnej taśmy syntetycznej, należy je
stosować w odległości co 40-60cm, czyli minimum trzy na pniu.
•
stosując grupowe wygrodzenia - np. ażurowe ogrodzenie budowlane na
stopach betonowych niezwiązanych trwale z gruntem. Wysokość takiego
wygrodzenia powinna wynosi 1,7m (niższe, jeśli koliduje z koroną drzewa). Jeżeli to
możliwe powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w wielkości 1–2 m.
Drzewa o formach naturalnych oraz krzewy należy zabezpieczyć poprzez
wygrodzenie.
b) Ochrona koron drzew
W przypadku kolizji gałęzi drzew z pracującym sprzętem należy zastosować
podwiązywanie koron lub inną metodę ochrony np. osiatkowanie.
Drzewa znajdujące się na placu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odeskowanie lub wygrodzenie.
W przypadku kolizji koron drzew z pracującym sprzętem należy zastosować
podwiązywanie gałęzi lub inną metodę ochrony np. osiatkowanie. Sposób
ochrony koron powinien być indywidualnie dostosowany do konkretnych
potrzeb i sytuacji
W zasięgu strefy korzeniowej i rzutów koron drzew nie wolno składować
żadnych materiałów ziemnych, materiałów budowlanych ani instalować
maszyn budowlanych. Materiały takie jak: cement, kruszywa, paliwa,
lepiszcze itp. należy składować co najmniej 10m od pni drzew.
c) Ochrona systemów korzeniowych drzew
Należy wyznaczyć strefy ochronne drzew i krzewów (SOD) dla drzew i
krzewów adaptowanych na placu budowy.
Strefy ochronne należy oznaczyć tablicami zawierającymi informację co jest
chronione i co zabronione w wyznaczonej strefie.

Wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego drzew muszą być
wykonywane ręcznie przynajmniej do głębokości 1,0m licząc od powierzchni
gruntu. Prace te należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem ogrodniczym.
Odsłonięte korzenie do 2cm średnicy należy obciąć pod kątem prostym do ich osi
ostrym narzędziem. Korzenie o średnicy większej niż 2cm należy pozostawiać
zabezpieczając przed wysychaniem. Nie należy stosować żadnych środków
zabezpieczających.
Nie powinno się redukować systemu korzeniowego powyżej 30% jego wielkości.
W przypadku redukcji systemów korzeniowych konieczna jest stabilizacja drzew
adaptowanych, w tym na wniosek nadzoru dendrologicznego lub inwestorskiego.
Krawędź wykopu z odkrytymi korzeniami trzeba niezwłocznie osłonić warstwą
wilgotnego torfu i tkaniną jutową lub matami słomianymi (osłonę powinno się
przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu) albo warstwą torfu i szalunkiem
z desek. Torf musi być cały czas wilgotny.
Doły (korzenie) po przeprowadzeniu prac należy jak najszybciej zasypać warstwą
ziemi urodzajnej do głębokości 1m. Niedopuszczalne jest zasypywanie ich
wydobytym z dna wykopu podglebiem (martwicą) lub antropoziemami.
W okresie suszy trzeba uwzględnić konieczność podlewania drzewa ( głównie drzew
młodszych ) rano lub wieczorem. Dawkę wody określa się na podstawie pomiaru
pierśnicy i przyjmuje się 10l wody na 1cm średnicy. Ilość wody powinien
weryfikować inspektor nadzoru.
W obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych materiałów ziemnych,
materiałów budowlanych ani instalować maszyn budowlanych
Składowiska materiałów niebezpiecznych oraz stacje bentonitowe mogą być
lokalizowane min. 10 m od krawędzi rzutu korony najbliższego drzewa,
W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie należy lokalizować dróg dojazdowych i
placów technologicznych.
Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować
na okres spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy unikać
prowadzenia tego typu prac latem, szczególnie w okresie upałów.
W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo należy
korzenie przykryć matami słomianymi, aby nie przemarzły. Opisane
zabezpieczenie należy wykonać bezpośrednio po wykonaniu robót ziemnych w
przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody w warstwie gleby gdzie znajdują
się korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu korzeniowego, a w okresie
mrozów do jego przemarznięcia.
Prace realizacyjne objęte niniejszym projektem powinny być wykonywane przez
specjalistyczną firmę ogrodniczą, z użyciem materiałów o odpowiednim standardzie oraz
według zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem
inspektora nadzoru terenów zieleni.
6.6 Sadzenie krzewów
▪ powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni,
▪ przygotowaniu dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie
wielkości dołów do wielkości korzeni krzewów – doły muszą być przynajmniej o 10cm
głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeni krzewów)
▪ całkowitej zaprawie dołów ziemią urodzajną,
▪ optymalny skład granulometryczny,
- materia organiczna ≤ 7%,
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45-70%,
▪ zawartość fosforu > 20mg/m2,

▪ zawartość potasu > 30mg/m2,
▪ kwasowość pH 5,5 – 6,5.
Jeśli gleba zbyt zwięzła należy dodać piasku,zaś do głeby piaszczystej – zwietrzej gliny.
1. Przygotowaniu materiału roślinnego przed posadzeniem
▪ nawodnienie krzewów poprzez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich
przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność
▪ umieszczenie krzewów w dołach z uwzględnieniem, minimalnej odległości krzewów od
wewnętrznej krawędzi trawnika 40-60cm oraz zachowaniem minimalnej odległości
sadzenia krzewów od pni drzew 50cm,
▪ przysypaniu korzeni ziemią urodzajną do poziomu , na jakim rośliny rosły w szkółce,
▪ dociśnięciu ziemi wokół krzewów,
▪ podlaniu krzewów po posadzeniu 9 min. 5l pod każdy krzew.
2. Mulczowanie korą
▪ Grubość warstwy kory wynosić powinna 5-7cm,
▪ Kora musi być średnio mielona nie może być wymieszana z zanieczyszczeniami np.
drewnem itp.
▪ Należy usunąć ze ściółkowanej powierzchni chwastów wraz z korzeniami oraz innych
zanieczyszczeń,
▪ Ukształtować brzegi mis i skupin,
▪ Wysypać i równomiernie rozłożyć korę,
▪ Powierzchnia wykorowanej rabaty powinna być obnizona w stosunku do krawężnika o 35cm,
▪ Należy uprzątnąć teren prac i wywieźć zanieczyszczenia nie później niż w dniu prac,
▪ W razie konieczności należy wykonać niezbędne cięcia sanitarne.
Krzewy szkółkowane należy dostarczyć w pojemnikach z prawidłowo
ukształtowaną bryłą korzeniową. Rośliny muszą mieć formę charakterystyczną dla gatunku
i odmiany o ilości pędów min. 5-7szt. bez uszkodzeń mechanicznych czy oznak
fitopatologicznych. Pokrój powinien być symetryczny, równomiernie rozkrzewiony,
ujednolicony pod względem wielkości i kształtu dla danego gatunki i odmiany.

Objaśnienia oznaczeń w tabeli materiału roślinnego :
dł. pędów. -minimalna długość pędów
il. pędów. – minimalna ilość nieuszkodzonych pędów
3xp -minimalna wskazana ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania
kontener – minimalna wielkość kontenera produkcyjnego (np. C3)
Nazwa botaniczna / łacińska
Porzeczka alpejska
(Ribes alpinum)

Opis
kontener C 2; 2xp. dł. pędów min. 30cm, 5-7 pędów,
4szt/m2, rozstawa 0,5x0,5m

UWAGA : Gwarancja pielęgnacyjna krzewów trwa przez 3 lata od dnia podpisania
protokołu potwierdzającego ich poprawne posadzenie
3. Pielęgnacja krzewów polega na :
▪ jednokrotnym, wiosennym cięciu pielęgnacyjnym wszystkich krzewów wymagających
cięcia po uzgodnieniu z inspektorem,
▪ jednokrotnym wiosennym wygrabianiu zanieczyszczeń,
▪ jednokrotnym wiosennym zasileniu nawozem wielkoskładnikowym,
▪jednokrotnym wiosennym mulczowaniu skupiny 5-7cm warstwą przekompostowanej,
średnio mielonej kory z drzew iglastych
▪ min. 6-krotnym w sezonie pieleniu – pierwszy raz przed mulczowaniem i wyrwaniem
brzegów skupiny : nie należy dopuszczać do zachwaszczenia roślin
▪ bieżącym podlewaniu wg potrzeb. Częstość podlewania należy dostosować do warunków
atmosferycznych, np. zwiększyć częstość podlewania w trakcie upałów co najmniej dwa

razy w tygodniu. Nie należy dopuścić do utraty turgonu przez liście oraz więdnięcia
pędów,
▪ usuwaniu przekwitniętych i dzikich pędów,
▪ wycinaniu suchych pędów,
▪ uprzątnięciu terenu prac i wywozie odciętych pędów nie później niż następnego dnia po
zakończeniu prac.
4. Sposób przygotowania krzewów do odbioru :
▪ usunięcie zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń organicznych)
▪ wypielenie,
▪ wymulczowanie korą 5-7cm warstwą przekompostowanej, średniomielonej kory z drzew
iglastych.
6.7 Odtworzenie i renowacja trawników
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek renowacji trawników na całym
zajmowanym na czas prac terenie zgodnie ze sposobem i kolejnością prac
przedstawionymi poniżej :
1) zdjęcie ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami typu : gruz, szkło,
kamienie, metale – na głębokość 7cm poniżej poziomu krawężnika lub/i 5cm poniżej
poziomu otaczającego gruntu, jeżeli poziom gruntu jest na właściwym poziomie
należy jedynie usunąć darń,
2) wywóz ziemi wraz z darnią i zanieczyszczeniami,
3) przekopanie gruntu ręczne lub mechaniczne na głębokość 15-25cm.
UWAGA : powyższy punkt dotyczy wykonywania prac poza rzutem koron drzew .
W przypadku wykonywania prac w obrębie rzutu koron drzew lub w zbliżeniu do
drzew lub krzewów i natrafienia na korzenie w płytkich warstwach gleby należy
zaniechać przekopywania gruntu.
4) usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu,szkła,metalu i innych
zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów, a następnie wywiezienie
zanieczyszczeń,
5) dowóz i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej – warstwa grub. 5cm na całej
powierzchni,
6) wyrównanie i zwałowanie powierzchni z zastrzeżeniem,że docelowy poziom
gruntu powinien być :
▪ obniżony o ok. 2cm poniżej krawężników i obrzeży,
▪ równy z poziomem przylegającego gruntu
7) wysianie mieszanki traw w ilości 25g/m2
W pasach zieleni przyulicznej należy zastosować mieszanki trawnikowe na
stanowiska o dużej toksykacji gleby, małej żyzności i wilgotności , przykładowo :
Zestaw nr 1
▪ Życica trwała (Lolium perenne) 10%,
▪ Kostrzewa czerwona kępkowa (Festuca rubra ssp. commutata) 10%,
▪ Kostrzewa czerwona półrozłogowa (Festuca rubra ssp. Trichophylla) 10%,
▪ Kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp. Rubra) 10%,
▪ Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 10%,
▪ Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%.
Zestaw nr 2
▪ Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea)10%,
▪ Życica trwała (Lolium perenne) 10%,
▪ Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 10%.
Siew traw powinien odbywać się w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i
stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza. Po wysiewie nasiona należy przykryć
0,5-1cm warstwy ziemi, a następnie zwałować. W okresie kiełkowania tj. 10-14dni
od wysiewu trawnik, należy systematycznie podlewać. Strumień wody nie powinien
być zbyt intensywny,aby nie doszło do wymycia nasion.

Trawniki powinny być pielęgnowane co najmniej do czasu równomiernego wzejścia
trawy na wysokość 10cm i jednokrotnego jej skoszenia na wysokość 4-5cm.
Po zakończonych pracach i pierwszym koszeniu teren powinien zostać odebrany
przez Inspektora Zieleni .
6.8) Pielęgnacja trawników
Niniejsze wymagania dotyczą utrzymania należytego stanu (pielęgnacji) w
okresie od wykonania do odbioru robót oraz w okresie gwarancyjnym.
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość
około 10cm,
•

następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12cm,

•

ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków
klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

•

koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia,
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy miejsca w którym rośnie, rodzaju
gleby, nasłonecznienia, temperatury, wiatru, wilgotności powietrza, częstotliwości
opadów atmosferycznych, rodzaju mieszanki użytej do siewu i kondycji trawnika.

•

należy przyjąć krotność koszenia 10x w pierwszym roku po wysiewie, przy
zachowaniu wymagań opisanych powyżej. W okresie wiosennym kosić należy
min. 1 raz na dwa tygodnie. W okresie suszy, letnim oraz jesiennym dopuszcza
się koszenie co 3 tygodnie.

•

wszystkie pozostałości po koszeniu winny zostać wygrabione i usunięte
z trawnika

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki
wymagane w poszczególnych porach roku:
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
•

od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

•

ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

•

dopuszcza się stosowanie nawozów wieloskładnikowych osłonkowanych,
o przedłużonym okresie uwalniania substancji odżywczych.

Nawożenie należy podzielić na podstawowe, stosowane podczas
przygotowania gleby przed siewem traw oraz nawożenie pogłówne. Wysokość dawek i
terminy nawożenia należy ustalać po zapoznaniu się z zasobnością i strukturą gleby,
częstotliwości koszenia i eksploatacji. Nawożenie należy wykonać zgodnie z zaleceniami
OSChR.
Nawozy, które zostały wysiane przed siewem traw trzeba przemieszać z glebą do
głębokości 5cm. Przy nawożeniu pogłównym pierwsze wykonać po pierwszym koszeniu.
Należy przewidzieć trzykrotne/rok nawożenie: po pierwszym koszeniu, w trakcie sezonu
wegetacyjnego i jesienią.
Do wszystkich środków użytych do wzbogacenia gleby należy dołączyć
dokumentację dotyczącą m.in. wartości pH, wskaźnika żyzności gleby oraz zawartości
metali ciężkich wg rozporządzenia polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, dotyczącego
użyźniania i stosowania środków wzbogacających glebę, PN-EN 130139:2002, PN-EN
13038:2002. Dostawca w/w środków powinien mieć akredytację IOR i znajdować się na
liście dostawców zatwierdzonych IOR.

Nawadnianie trawnika - trawnik potrzebuje dziennie od 0,5-0,7 mm opadu.
Nawadnianie zależy od wielu czynników np. miejsca w którym rośnie, rodzaju gleby,
nasłonecznienia, temperatury, wiatru, wilgotności powietrza, częstotliwości opadów
atmosferycznych, rodzaju mieszanki użytej do siewu i kondycji trawnika. Powinno się
podlewać tak żeby woda przesiąkała na głębokość min. 10cm. Nie należy stosować
nawadniania dziennego. Preferuje się nawadnianie nocne, wieczorne lub o wczesnych
godzinach porannych. W okresie od wysiewu do pierwszego koszenia należy trawnik
nawadniać min. 1 raz w tygodniu ilością 30-40l/m2. W okresie suszy, wiosną i latem
należy utrzymywać taki sam schemat podlewania. W przypadku zrównoważonej pogody
podlewać należy 1 raz na dwa tygodnie tą samą dawką wody. W okresie jesiennym
w zależności od ilości opadów należy zastosować nawadnianie 1 raz na dwa/trzy tygodnie.
Należy przewidzieć konieczność podlewania do 20x rocznie.
Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po
okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Krotność usuwania chwastów w pierwszym roku
od wysiewu: 3x.
Należy przewidzieć konieczność min. dwukrotnego wygrabiania liści
opadłych z drzew z trawników w okresie jesiennym oraz powtórnie w okresie
przedwiośnia.

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Roboty rozbiórkowe wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. Materiał z rozbiórki
przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtórnego (recyklingu) poprzez specjalne firmy
bądź na specjalne składowisko materiałów odpadowych. Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie
prowadzonych robót ziemnych odwieziony będzie na specjalne składowisko i zhałdowany w
bezpieczny sposób.
8. ORGANIZACJA RUCHU
8.1 Oznakowanie pionowe
ZNAKI PIONOWE
SYMBOL
PROJEKTOWANE
DO PRZESTAWIENIA
DEMONTAŻ
C-13
1
1
C-13a
1
C-13/16
1
SUMA
2
1
1
UWAGA : do czasu wybudowania łącznika drogi rowerowej w ul. Wojciechowskiego w miejscu projektowanego
znaku C-13/16 należy ustawić znak C-13a (koniec drogi dla rowerów).
L.P.
1
2
3

8.2 Oznakowanie poziome
OZNAKOWANIE POZIOME
L.P.
1.

2.

SYMBOL

Ilość jednostkowa farby:
2

P-10

Powierzchnia do usunięcia

2

0,5m / mb x s

0,5m / 8
0,5m2 / 4
0,5m2 / 8
0,5m2 / 6,25
0,5m2 / 10
=18,13m2

0,662m2

P-23

Powierzchnia do wykonania

-

16 x 0,662 = 10,6m2

5 x 0,662 = 3,31m2
28,73m2

RAZEM :

3,31m2

8.3. Słupki do znaków
SYMBOL
słupki do znaków [szt.]

PROJEKTOWANE
2

DO
PRZESTAWIENIA
-

DEMONTAŻ
2

● Wielkość znaków :
- mini
● Widoczność znaków:
- folie odblaskowe typ 1
● Oznakowanie poziome :
- cienkowarstwowe

9. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie i ręcznie (w pobliżu sieci uzbrojenia), a
nadmiar gruntu będzie wywożony z terenu budowy przez firmy posiadające odpowiednie
uprawnienia do czynności w tym zakresie.

Roboty ziemne obliczone analitycznie :
Wykop na odkład:
droga rowerowa - 235m2 x 0,02m2 + 10m2 x 0,02m2 + 58m2 x 0,02m2 + 12m2 x 0,02m2 + 584m2 x 0,24m2 = 6,3m3 +
140,16m3 = 146,46m3
odtworzenie chodnika - 40m2 x 0,28m = 11,2m3
obrzeże - 797mb x 0,45m x 0,23m = 82,49m3
RAZEM : 146,46m3 + 11,2m3 + 82,49m3 = 240,15m3

10. PODSTAWOWE DANE
Rozbiórki :
Nawierzchnia drogi rowerowej z bet. kostki brukowej grub. 8cm kolor czerwony
Chodnik z bet. kostki brukowej grub. 8cm kolor szary
Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm
Odhumusowanie grub. 30cm
Wycinka krzewów
Znaki pionowe
Oznakowanie poziome (symbol P-23)
Projektowane :
Droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej grub. 3cm
Przełożenie nawierzchni chodnika z bet. kostki brukowej grub. 8cm kolor szary
Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm
Zakładanie/ odtwarzanie trawników
Nasadzenia kompensacyjne krzewów
Znaki pionowe
Oznakowanie poziome (symbol P-23)
Oznakowanie poziome (symbol P-10)

Jedn. miary

Ilość

m2
m2
mb
m2
m2
szt.

648
71
574
312
48
2

szt.
Jedn. miary
m2
m2
mb
m2
m2
szt.
szt.
szt.

5
Ilość
899
40
797
258
89
2
16
5

11. OPINIE, UZGODNIENIA
- opinia do projektu wykonawczego Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy nr UD-XI-WIR-ROK.7013.47.2021.ARU (6.ARU) z dnia 13.04.2022r.
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