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1 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWNIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja 

dawnego asfaltowego boiska na tereny zielone z komunikacją oraz funkcją sportową na działkach 

14/7, 14/13 obr. NH-2 ( okolice budynków os. Tysiąclecia 53 i 56)” 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji 

przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych zgłoszeń. Niniejsza dokumentacja będzie 

stanowić podstawę do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.   

Zakres opracowania obejmuje część dz. 14/7, 14/13  NH-2. 

2 ADRES ZAMIERZENIA 

ul. Miśnieńska / ul. Cedyńska 
dz. 14/7, 14/13 
jedn. ew. Nowa Huta 
obręb 002 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 zlecenie Inwestora 

 aktualna mapa do celów projektowych 

 mapa ewidencyjna 

 wizja lokalna w terenie 

 uzgodnienia i wytyczne z Inwestorem oraz Radą Dzielnicy XIV 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWAŁA NR XLVII/1293/20 RADY 

MIASTA KRAKOWA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice - Południe” 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 

1186 t.j. z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2018 poz. 1935 t.j. z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz.U.2017. Poz.2285) 

 Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” 
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4 ISTNIEJĄCY  STAN ZAGOSPODAROWANIA 

Teren inwestycji to fragment  działek 14/7 oraz 14/13.  Działki zlokalizowane są na terenie 

Osiedla Tysiąclecia w pobliżu budynków os. Tysiąclecia 53 i 56. Zakres opracowanie mieści się w 

obrębie asfaltowego, nieużytkowanego, ogólnodostępnego boiska oraz przylegających terenów 

zielonych.  Teren jest nieogrodzony i nieoświetlony. 

Teren graniczy z działką 14/2  na której równolegle będzie realizowana  inwestycja w 

nawiązaniu do tej objętej bieżącym wnioskiem, nie jest ona przedmiotem niniejszego 

opracowania.  

 

Lokalizacja na mapie Krakowa 

   

Zdjęcie stan istniejący 

5 ZIELEŃ ISTNIEJĄCA  

Na obrębie obszaru zagospodarowani występują drzewa, krzewy oraz żywopłoty.  

Istniejące żywopłoty należy poddać pielęgnacji poprzez usunięcie  wszystkich chorych, złamanych i 

uszkodzonych pędów, należy nadać im odpowiedni kształt.  
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6 WSKAZANIA DO REALIZACJI PROJEKTU 

6.1 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ 

Inwestycja zakłada usunięcie 710,48 m2 nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i po-

wstanie w jej miejscu alejek/ ciągów pieszych oraz terenów zielonych (trawniki i rabaty). Przy-

jęto grubość warstwy do demontażu 20 cm. Nie mniej jednak grubość warstwy może być inna, 

na etapie projektowym nie jest możliwa dokładna weryfikacja  grubości warstw podbudowy. 

Różnica grubości warstwy do demontażu nie może być podstawą do naliczanie dodatkowych 

kosztów.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego 

elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego. Nie nale-

ży prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie wolno utylizować materiałów na miejscu bu-

dowy.  Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpie-

czeństwa. Należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wyko-

rzystania lub przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast powia-

domić Zamawiającego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy bez-

zwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym bez naliczania dodatkowych 

kosztów. Odpady transportować tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezie-

nia, odpady składować w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selek-

tywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 

klasyfikacji odpadów)- przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu 

odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wy-

konawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP. Wykonawca 

przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez 

pracowników i podwykonawców. 

W ramach demontażu należy również zdemontować  ławkę wraz z fundamentami. 

Zestawienie elementów do demontażu zgodnie z rysunkiem PW-02. 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO DEMONTAŻU 

1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA WRAZ Z PODBUDOWĄ  710,48 m2 

2 ŁAWKA Z FUNADAMENTAMI 1 szt. 
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6.2 NAWIERZCHNIE PROJKETOWANE 

W  miejscy istniejącej nawierzchni asfaltowej projektuje się nawierzchnie z kostki betonowej  

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

(Założenia dla grupy nośności  podłoża gruntowego G1, wtórny moduł odkształcenia podłoża 

E2≥80MPa) * 

6 cm -    Warstwa ścieralna  - kostka betonowa 10x 20 cm , w kolorze szarym, bez fazy, układana rzę-

dowo 

5 cm -    Podsypka cementowo piaskowa 1:4                        

22 cm - warstwa z mieszanki 0/31.5 niezwiązanej z kruszywem CN/R 

*) – W przypadku grupy nośności podłoża gruntowego  G2 : 

10 cm - Warstwa mrozoochronna  z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizo-

wanego spoiwem hydraulicznym 

Powierzchnia z  kostki betonowej 89,66 m2 

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm w kolorze szarym 116 mb 

NAWIERZCHNIA BOISKA REKREACYJNEGO 

Projektuje się boisko rekreacyjne o wymiarach 8 x 13 metrów o nawierzchni poliuretanowej, 

przepuszczalnej wraz z wyposażeniem:  2 bramkami z koszem oraz piłkochwytem (ogrodzeniem) 

wys. 4 m wzdłuż dwóch krótszych boków boiska. 

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna: 

10  mm – warstwa użytkowa - nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypośli-

zgowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu bu-

dowy), w kolorystyce RAL 4003 (różowy), RAL 4005 (fioletowy), RAL 7035 (jasny szary) z li-

niami i aplikacjami wg projektu wykonane farbą poliuretanową w kolorze grafitowym   

35 mm – warstwa stabilizująca  mineralno gumowa,  mieszanina granulatu gumowego SBR, kru-

szywa i spoiwa TETRAPUR 

5 cm – warstwa wyrównująca, kruszywo łamane 3-5 mm 

15 cm – warstwa klinująca, kruszywo łamane 0-31,5 mm 

20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej, kruszywo łamane 31,5 – 60 mm 

 

Należy wykonać spadek poprzeczny 0,5% 

Powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny zielone na działce Inwestora 

Zabrania się układania nawierzchni na zawilgoconym podłożu i przy opadach deszczu oraz tem-

peraturze poniżej 7 ºC i powyżej 30 ºC. 
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Podłoże powinno być dokładnie ubite lub zawibrowane specjalnymi urządzeniami i przygoto-

wane zgodnie z projektem. Temperatura podłoża musi mieć co najmniej 3°C powyżej bieżącej 

temperatury punktu rosy. 

 

Powierzchnia boiska 104 m2 

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm w kolorze szarym 42 mb 

6.3 MAŁA ARCHITEKTURA 

CELE DO TRENINGU PIŁKARSKIEGO – 1 kpl 

Wymiary 

szerokość: 3 cm 

długość: 128 oraz 110 cm  

wysokość: 125 cm 

Materiały 

stal malowana proszkowo na kolor RAL 4005 

Posadowienie 

przykręcenie do fundamentu betonowe śr. 30 cm 

100 cm poniżej poziomu gruntu 

LAMPY SOLARNE – 6 szt. 

Wymiary 

Wysokość słupa : 600 cm 

Wysokość całkowita z panelem : 700 cm 

wymiary oprawy np: 546 x 260 x 230 mm 

wymiary panelu np: 770x670x62 mm 

Materiały 

słup - stal ocynkowana  

akumulator litowy 

moc moduł fotowoltaicznego 100 W 18 V 

Lampy solarne wyposażone we własny akumulator zasilany przy wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii ( energia słoneczna) 

Posadowienie 

przykręcenie do fundamentu prefabrykowanego h= min. 120 cm – ZGODNIE Z ZALACENIAMI 

PRODUCENTA 
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ŁAWKA Z OPARCIEM – 4 szt. 

Wymiary 

szerokość: 59 cm 

długość: 180 cm  

wysokość: 90 cm 

Materiały 

konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9005. 

siedzisko oraz oparcie - drewno krajowe ( świerk/ jesion) bezsęczne, impregnowane i lakiero-

wane mat lub półpołysk / kolor dąb jasny 

siedzisko złożone z 7 elementów poziomych drewnianych szer. 5 cm gr. 5 cm 

oparcie złożone z 7 elementów poziomych drewnianych szer. 5 cm gr. 5 cm 

Posadowienie 

przedłużony element do zabetonowania śr. 30 cm  h - 100 cm - 2 stopy 

WYPOSAŻENIE BOISKA 

BRAMKI Z KOSZEM ( 2 szt.) 

WYMIARY 

szerokość: 170 cm 

długość: 170 cm  

wysokość: 300 cm 

MATERIAŁY 

słupy nośne o przekroju okrągłym śr. 100 mm, z drewna klejonego bezrdzeniowego powlekane 

wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, pleśnią; zakończone zaokrągleniem 

o  promieniu 50 mm w kolorze naturalnym, zachować naturalny kolor drewna 

belki poprzeczne - o przekroju okrągłym śr. 60 mm, z drewna klejonego bezrdzeniowego  

tablica ze sklejki wodoodpornej w kolorze białym i czarnym 

elementy metalowe ze stali nierdzewnej 

POSADOWIENIE 

montaż na kotwach stalowych ocynkowanych połączone ze słupem drewnianym za pomocą złą-

cza gwintowego  

50 x 50 x 100  cm ( lub inne wg wskazań producenta)  stopa betonowa wylana poniżej poziomu 

gruntu z zachowaniem przestrzeni umożliwiającej położenie nawierzchnie bezpiecznej  

PIŁKOCHWYT ( 16 mb) 

Wymiary: 

długość:  2 moduły 8 mb  

szerokość: 8 cm 

wysokość: 400 cm 
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Konstrukcja/materiały: 

słupy stalowe lub aluminiowe o profilu 80x80 mm malowane proszkowo na kolor RAL 7047 

(jasny szary), skrajne słupy z zastrzałami 

Siatka polipropylenowa oczko 45x45 mm gr. 3 mm w kolorze szarym. 

Posadowienie: 

poprzez przedłużony element do zabetonowania w fundamencie żelbetowym 

zbrojony podłużnie 4∅12mm, strzemiona ∅6mm co 40cm 

50x50 x150 cm (8x) 

6.4 ZIELEŃ PROJEKTOWANA 

W ramach zagospodarowania przewiduje się nowe nasadzenie drzew oraz bylin, traw ozdobnych.  

DRZEWA 

Nazwa polska Nazwa łacińska Parametry Ilość 

D1.Grusza drobnoowocowa 
‘Chanticleer’ 

Pyrus calleryana 
‘Chanticleer’ 

śr. pnia min.18-20 cm  
wys. min. 3 m  
szer. min. 1,5m  
korona dobrze rozgałęziona z 
cechami typowymi dla odmiany 

6 szt. 

Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

TRAWY OZDOBNE 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 
Parametry Rozstaw Ilość Zdjęcie 

T1.Palczatka 
miotlasta ‘Cairo’ 
Schizachyrium 
scoparium 

poj. C2-3 

wys. 40 – 60 
cm, z ładnie 
wykształconą 
kępą typową 
dla gatunku 

5 szt./m2 5+7+5=17 

 

Wys. 70 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

http://www.e-katalogroslin.pl/plants/4716,sosna-kosodrzewina-odm-pumilio_pinus-mugo-var-pumilio
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T2. Miskant chiński 
'Gracillimus' 
Miscanthus sinensis 

poj. C3-5 

wys. 40 – 60 
cm, z ładnie 
wykształconą 
kępą typową 
dla gatunku 

2 szt./m2 8 

 

Wys. 150 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T3. Proso rózgowate 
‘Nosferatu’ 

Panicum virgatum 

poj. C3 

wys. 40 – 60 
cm, z ładnie 
wykształconą 
kępą 

5 szt./m2 13 szt. 

 

Wys. 60 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

BYLINY 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 
Parametry Rozstaw Ilość Zdjęcie 

B1. Krwawnik 
'Terracotta' 

Achillea millefolium 
'Terracotta' 

poj. C2-3 

wys. 40 – 60 cm, 
min. 5 
rozgałęzień 
zakończonych 
pąkami 
kwiatowymi 

7 szt./m2 7 szt. 

 

Wys. 50-100 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

http://www.e-katalogroslin.pl/plants/4716,sosna-kosodrzewina-odm-pumilio_pinus-mugo-var-pumilio
http://www.e-katalogroslin.pl/plants/4716,sosna-kosodrzewina-odm-pumilio_pinus-mugo-var-pumilio
http://www.e-katalogroslin.pl/plants/4716,sosna-kosodrzewina-odm-pumilio_pinus-mugo-var-pumilio
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B2. Dzielżan 
'Waldtraut' 

Helenium 
'Waldtraut' 

poj. C2-3, wys. 
min. 50 cm, 
szerokość min. 30 
cm, min. 5 
rozgałęzień 
zakończonych 
pąkami 
kwiatowymi 

7 szt./m2 18 szt. 

 

Wys. 80-100 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

B3. Jeżówka 
purpurowa 
Echinacea purpurea 

pojemnik min. 
C2, wys. min. 50 
cm, szerokość 
min. 30 cm, min. 
3 rozgałęzienia 
zakończonych 
pąkami 
kwiatowymi 

7 szt./m2 9 szt. 

 

Wys. 60 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

B4. Kocimiętka 
Fassena 

Nepeta ×faassenii 

pojemnik min. 
C2, wys. min. 50 
cm, szerokość 
min. 30 cm, 
min. 5 
rozgałęzień 
zakończonych 
pąkami 
kwiatowymi 

3 szt./m2 10szt. 

 

Wys. 60 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

http://www.e-katalogroslin.pl/plants/4716,sosna-kosodrzewina-odm-pumilio_pinus-mugo-var-pumilio
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 B5. Odętka 
wirginijska ‘Rosea’ 

Physostegia virginiana 

pojemnik min. 
C2, wys. min. 40-
60 cm, szerokość 
min. 30 cm, min. 
3 rozgałęzienia 
zakończone 
pąkami 
kwiatowym 

5 szt./m2 4 szt. 

 

Wys.  80 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

B6.Szałwia omszona 
‘ Merleau Blue’ 
Salvia nemorosa  

pojemnik min. 
C3, wys. min. 30-
50 cm, , min. 3 
rozgałęzienia 
zakończone 
pąkami 
kwiatowym 

7 szt./m2 2 szt. 

 

Wys.  60 cm Kolory sezonowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Wszystkie sadzonki przed posadzeniem należy przedstawić do akceptacji Przedstawicielowi 

Zamawiającego. W przypadku braku dostępności gatunków roślin wymienionych powyżej lub 

konkretnych parametrów dopuszcza się zmianę gatunku/parametrów. W obu przypadkach 

niezbędna jest akceptacja.  

6.5 WYKOŃCZENIE RABAT 

Mata biodegradowalna  

Projekt zakłada wyłożenie rabat matą biodegradowalną z recyklowanej biomasy z naturalnymi 

włóknami, w kolorze brązowym. Gramatura 157 g/m2, gr. 0.8 mm. Średnia trwałość od 3-5 lat, 

po rozłożeniu nie powinna pozostawiać w zmieni żadnych chemicznych składników. Włókninę 

należy zamocować do gruntu za pomocą kotew z tworzywa sztucznego o długości ok. 25cm lub 

szpilek ze stali. Matę należy naciąć na krzyż w miejscu sadzenia rośliny.  
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Przykładowa bioagrowłóknina.   

Wszystkie rabaty należy następnie wyłożyć warstwą kory.  

Powierzchnia maty biodegradowalnej  18 m2 

Kora  

Jako wykończenie rabat należy zastosować korę drzew iglastych, warstwa grubości 5 cm. Ponad-

to kora powinna być przekompostowana, o odczynie obojętnym, mielona, rozdrobniona oraz 

sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), nie może wydzielać nie-

przyjemnego zapachu. 

Lokalizacja zastosowania kory wg  części rysunkowej. 

Powierzchnia kory gr. 5 cm 18 m2 

Obrzeża z deski 24(22) x 200 (180)mm 

Wokół projektowanych rabat należy zastosować obrzeża drewniane modrzewiowe  o przekroju 

24x200mm (ew. 22 x 180mm) impregnowanego ciśnieniowo. Obrzeże należy przytwierdzić do 

gruntu prętem stalowym lub kołkiem drewnianym 45x 45 x 500 mm. 

Obrzeże montować na równi poziomem gruntu. 

Lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową.  

Obrzeże z deski 1 mb 

6.6 WYCINKA I PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI  

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wskazano drzew do wycinki.  

6.7 OCHRONA DRZEW NA TERENIE BUDOWY 

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody – (Dz. U. nr 151 poz. 

1220 z późniejszymi zmianami) - „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej 
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drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób 

najmniej szkodzący drzewom lub krzewom” 

Zabezpieczenie drzew 

Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak i wszystkie 

drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu 

maszyn oraz transportu materiałów budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew należy 

wykonać następujące czynności:  

• zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek lub osłoną z maty słomianej do wysokości 

pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie 

uszkodzić najbliższych konarów,  

• pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź 

geowłókniny (minimum 2 warstwy; 

 • dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 

 • jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub 

taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ); 

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od 

obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast 

położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą; 

• wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego; 

• wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego); 

• podwiązać nisko osadzone gałęzie.  

 

Przykład prawidłowo zabezpieczonego pnia drzewa 
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 Podlewanie  podczas prac budowlanych 

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczególności podczas wykonywania wykopów w 

obrębie systemu korzeniowego drzew, należy bardzo intensywnie podlewać wszystkie drzewa 

znajdujące się na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót budowlanych.  

Wymagania:  

• drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włośnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie 

włośnikowe znajdują się w obrębie rzutu korony drzewa); 

• do podlewania należy użyć przenośnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod 

zapewniających intensywne i ciągłe nawadnianie terenu wokół drzew; 

• należy na każdy centymetr obwodu drzewa zużyć 10 l wody tak by osiągnąć pełne nasycenie 

wodą gleby na głębokość 10; 

Ogólne zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa  

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:  

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,  

• nie były składowane materiały budowlane,  

• nie poruszał się sprzęt mechaniczny,  

• nie zaszły zmiany poziomu gruntu,  

• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w 

pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od 

listopada do marca,  

• czasowe wykopy  prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.  

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona 

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady 

ochrony systemu korzeniowego drzew.  

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 

minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

Zasady wykonywania prac ziemnych  

Prace ziemne to najczęściej wykopy pod fundamenty, a także w celu położenia kabli, rurociągów, 

krawężników itp. Przez te działanie uszkodzeniu może ulec system korzeniowy drzewa. 

Najbardziej narażoną częścią korzenia jest jego system włośnikowy, czyli najdrobniejsze 

korzenie, które pobierają wodę z gleby. System korzeniowy wolno rosnącego drzewa sięga do ok. 

60 cm głębokości. Podczas prac budowlanych może on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. 
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przez sprzęt) co spowoduje jego redukcję, ale także może ulec przemarzaniu lub przesychaniu 

na skutek jego odkrycia. Zagrożenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwiększa długi 

okres otwarcia wykopu oraz nieprawidłowy termin prac ziemnych. Najbardziej groźne jest 

przeprowadzanie prac zimą (ze względu na duże zagrożenie przemarznięcia odkrytych korzeni) 

oraz latem ze względu na możliwość wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty 

wody). Dlatego aby nie narażać drzew na tego typu uszkodzenia należy ograniczyć możliwie jak 

najbardziej czas, w którym korzenie będą odsłonięte. Prace ziemne przy korzeniach powinno się 

wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczą 

korzenie, ale także warstwę wokół nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostaną się do 

korzeni grzyby (zwiększy się rozkład korzeni) ale także wektory różnych chorób co w efekcie 

może spowodować zamieranie drzewa.  

Zalecenia:  

• rowy poza systemem korzeniowym wykonywać krótkimi etapami, 

• rowy zasypywać ziemią żyzną, 

• nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem,  

• prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie. 

Ruch pojazdów i maszyn budowlanych  

Na placu budowy istnieje duże natężenie ruchu pojazdów. Jest to przyczyną uszkadzania drzewa 

(pnia, korzeni, gałęzi) oraz ugniatania gleby (patrz wyżej). Może to spowodować zły stan drzewa 

a nawet redukcję drzewostanu.  

Zalecenia: nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew. 

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych  

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem pro-

stym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, 

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

 • zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobójczym (Funaben, Dendromal)  

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

 • wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychcza-

sową ziemię zastąpić bardziej zasobną.  

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

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

nywać zawsze trzyetapowo), 

 • zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi,  
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• wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany, 

 • rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości preparatem o działaniu bakteriobój-

czym,  

• rany o średnicach ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miej-

sca, z których będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu 

powierzchniowym (pierścień grubości 1,5-2 cm); pozostałą część rany wewnątrz pierścienia 

środkiem impregnującym.  

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi pielę-

gnacyjne: • wygładzenie i uformowanie powierzchni rany,  

• uformowanie krawędzi rany (ubytku),  

• zabezpieczenie całej powierzchni rany – świeże rany zabezpiecza się jedynie przez zasmaro-

wanie w całości preparatem o działaniu bakteriobójczym.  

6.8 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD NASADZENIA 

Teren przeznaczony pod nasadzenia należy przed sadzeniem oczyścić. W przypadku stwierdze-

nia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy je poddać szczegółowej analizie i wymienić w 

przypadku wystąpienia znacznych zanieczyszczeń uniemożliwiających wzrost roślin. Wykonaw-

ca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 50 mm i 

80% kamieni mniejszych niż 50 mm, niepożądane materiały oraz inne odpady. 

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna być uprawiona 

na głębokość minimum 30 cm. Do uprawy należy używać ziemi urodzajnej na bazie materiałów 

organicznych (należy ograniczyć użycie torfu, jako materiału organicznego, ze względu koniecz-

ność pozyskiwania go ze źródeł naturalnych, a także łatwe podleganie procesom mineralizacji w 

warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku terenów zieleni miejskiej, 

które nie są regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH ok. 6,5 – 7. 

Warstwa powierzchniowa o grubości 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna 

mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana . 

Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien być tak przygotowany (zapewniony odpowiedni 

drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nim stagnowała woda. 

Należy zwrócić uwagę, aby poniżej 1-1,2m nie zasypać wierzchnicy. 

Wszystkie prace w pobliżu istniejących drzew należy wykonać ręcznie, aby nie uszkodzić ich 

korzeni. 
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Wszystkie wskazane w części graficznej nasadzenia z bylin i krzewów należy wyścielić agro-

włókniną biodegradowalną oraz ok. 5 cm warstwą kory ogrodowej. 

6.9 SADZENIE PROJEKTOWANYCH KRZEWÓW I DRZEW 

Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały sezon wegetacyjny (do momentu za-

marznięcia gruntu). Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, najlepiej w 

chłodne, wilgotne dni. Należy unikać następujących warunków: zalane doły przeznaczone do 

sadzenia, zbite podłoże, stojąca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długo-

trwałe, silne, mroźne wiatry itp.  

Przed posadzeniem roślin zakupionych w pojemnikach należy sprawdzić czy korzenie nie są 

spiralnie zawinięte wokół bryły korzeniowej – jeśli tak jest koniecznie trzeba je naciąć i rozluź-

nić. Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Z tego też powodu 

bardzo istotne jest prawidłowe przygotowanie dołu, szczególnie w przypadku drzew. Na dnie 

dołu konieczne jest zapewnienie właściwego zagęszczenia podłoża – nie może ono nadmiernie 

osiąść pod wpływem ciężaru bryły korzeniowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie głębszych 

dołów, zaleca się dodatkowo uformowanie kopczyków i posadzenie roślin płycej niż na to po-

zwala dół (podłoże, w którym roślina została posadzona, po pewnym czasie i tak osiądzie). Doły 

należy zapełniać warstwami zagęszczając je tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego.  

Sadzonki przeznaczone pod żywopłot należy przyciąć na wys. 1/3 pędu. Rośliny należy posadzić 

dwurzędowo. 

Ponadto dla drzew, zaleca się:  

• Wielkość dołu sadzeniowego powinna być 2-3 razy większa od średnicy bryły korzeniowej, a 

jego głębokość równa wysokości bryły korzeniowej.  

• Ściany dołu powinny zostać ponacinane oraz spulchnione – jest to zabieg szczególnie istotny, 

jeśli podłoże jest nadmiernie zagęszczone.  

• Kontenery i elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Jeśli bryła korzeniowa jest 

zabezpieczona jutą i koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu drzewa, należy najpierw 

usunąć druty do wysokości 1/3 bryły korzeniowej oraz rozwiązać węzeł z juty. Nie powinno się 

usuwać osłon z juty oraz drucianych siatek, ponieważ może to doprowadzić do rozpadnięcia się 

bryły korzeniowej.  
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• Złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć. Jeżeli średnica cięcia jest większa niż 25mm, 

ranę należy zabezpieczyć fungicydem.  

• Należy używać ziemi urodzajnej, na bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowa-

nej, o pH około 6,5-7. 

• Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie należy ustabilizować wg zaleceń projektanta. 

W przedmiotowym projekcie, proponowane drzewa należy ustabilizować metodą podziemnego 

kotwienia.  

• Na pień drzewa, u podstawy, należy założyć osłonkę specjalistyczną do zabezpieczania pni 

młodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na działanie UV, brązową lub zieloną, perfo-

rowaną z możliwością regulacji średnicy.  

• Powierzchnię wokół posadzonych drzew i krzewów należy wyściółkować warstwą kory mie-

lonej o grubości warstwy ok. 5-7 cm.  

Rośliny należy rozmieścić zgodnie z Projektem zieleni. Powinny być one usytuowane w pozy-

cjach i ilości wskazanej na rysunku oraz w opisie. Należy je rozmieścić równomiernie i dopaso-

wać kształtami tak, aby uzyskać efekt zamierzony w projekcie. Przed posadzeniem roślin należy 

je okazać Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji do wykonania nasadzeń. Rośliny należy 

rozstawić w terenie oraz uzyskać akceptację zaproponowanego układu przez Zamawiającego. W 

przypadku braku dostępności gatunków roślin wymienionych powyżej lub konkretnych para-

metrów wskazanych w specyfikacji dopuszcza się zmianę gatunku/parametrów. W obu przy-

padkach niezbędna jest akceptacja Zamawiającego. 

6.10 ZAŁOŻENIE I REKULTYWACJA TRAWNIKA Z SIEWU 

W miejscu zdemontowanej nawierzchni asfaltowej oraz po wykonaniu właściwych robót na te-

renie, który uległ zniszczeniu w skutek ich prowadzenia, ruchu sprzętu, w miejscach pozostałych 

po usunięciu nawierzchni itd. należy wykonać rekultywację. Na etapie odbioru końcowego 

trawnik z siewu musi być równomiernie zagęszczony oraz zwarty - zwartość ok. 90% (efekt zie-

lonego trawnika).  

Grunt należy wzruszyć, wyrównać, wykonać humusowanie, wałowanie i obsiew.  

Warstwa o głębokości 20 cm na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinna zostać przeko-

pana i wyrównana (warstwa 4-5cm ziemi urodzajnej), a następnie zwałowana przed siewem 

trawy.  

Usunąć wszystkie nierówności, zagłębienia i koleiny.  
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Część prac można wykonać przy użyciu maszyn, a pozostałe wykończyć ręcznie.  

Zakładając trawnik należy zastosować wytrzymałą mieszankę nasion dobraną do warunków 

siedliskowych, 

Trawę należy wysiewać w ilości 40g/m2 powierzchni trawnika.  

Po wysianiu nasiona przykryć 1cm warstwą gleby urodzajnej, zwałować wałem pełnym gładkim.  

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosną lub jesienią (od kwietnia do września; najle-

piej wiosną). 

W przypadku zakładania trawnika inną porą roku należy zadbać o odpowiednią wilgotność gle-

by, konieczną do prawidłowego rozwoju trawy.  

W okresie 2-3 tygodni od założenia trawnika wykonać pierwsze koszenie (po osiągnięciu przez 

trawę wysokości 10 cm), a po 3 miesiącach nawieźć w ilości zgodnej z zaleceniami producenta 

nawozu. 

Kosić regularnie raz na 2 tygodnie na wysokość 5 cm.  

Nawozić raz w roku zgodnie z zaleceniami producenta nawozu . 

Wziąć pod uwagę konieczność dowiezienia ziemi urodzajnej gr. min. 20 cm gdyż trawnik zakła-

dany będzie na zdemontowanej nawierzchni asfaltowej.  

 

Trawnik z siewu  488,4 m2 

 

7 OCHRONA PRZYRODY 

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie Parków Narodowych, rezerwatów 

przyrody i parków krajobrazowych.  

8 WARUNKI GÓRNICZE 

Nie dotyczy. Obszar znajduje się poza terenami górniczymi. 

9 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na działki sąsiadujące nie będące własnością 

inwestora, nie oddziałuje negatywnie na środowisko oraz na gospodarkę wodną. 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 

Nr 62, poz.627 z późn. zm.). Obiekt nie będzie emitował hałasu, drgań, zapachów, pyłów ani 

promieniowania jonizującego. 
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Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi drzewami.  

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze NATURA 2000. 

10 WYZNACZENIE ZAKRESU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI W ODNIESIENIU 

DO PODSTAW PRAWNYCH 

Obszar oddziaływania obiektu mieści  się w obszarze działki  14/13, 14/7. 

Analiza w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  W 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozdział 8 par. 40 – zieleń i urządzenia rekreacyjne 

Zaprojektowane miejsca rekreacyjna zostały odsunięte od linii rozgraniczającej ulicę, miejsc 

gromadzenia odpadów oraz od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 

10 metrów. 

11   ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWNAIA TERENU 

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Mistrzejowice - Południe”  uchwalonego uchwałą NR XLVII/1293/20 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 14 października 2020 r.. Jest to teren przeznaczony na tereny zieleni 

urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.19, o podstawowym przeznaczeniu 

pod skwery, zieleńce, zieleń izolacyjną.  

W zakresie zagospodarowania ustala się minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 50%. 

Obszar opracowania      1418,82 m2 (100%) 

Teren biologicznie czynny     1 225,16 m2 (86%) >50% zgodnie 

z MPZM 

Teren utwardzony     193,66 m2  (14%) 

    w tym: 

powierzchnia z  kostki betonowej:   89,66  m2 

    powierzchnia boiska rekreacyjnego   104,00 m2 

 

Podczas realizacji zamierzenia obowiązuje maksymalna ochrona zielni istniejącej (art.8 pkt.9 

pp.2) – na terenie zagospodarowani zieleń osiedlowa opracowania  została wkomponowana w 

projektowane zagospodarowanie terenu.  

Projektowane zagospodarowanie nie wpływa na istniejącą rzeźbę terenu (art.8 p. 12) 

Projektowane zagospodarowanie zapewnia warunki dla poruszania się osób z szczególnymi 

potrzebami (art. 10 par. 3), uporządkowuje istniejącą przestrzeń  poprzez likwidację 

nieestetycznej, nieużytkowanej nawierzchni asfaltowej boiska i zastąpienie jej nowymi 

nawierzchniami utwardzonymi nawiązującymi do istniejącego układu ciągów pieszych, budową 
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obiektów małej architektury oraz zielenią ozdobną (art.10 par.1 pp.2).   

Projektowane nawierzchnie nawiązują do istniejących rodzajów nawierzchni na sąsiadujących 

działkach, stosuje się nawierzchnię z kostki betonowej( art.10 par.3 pp.3 i 4).   

 

12 ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ 

Zgodnie z Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, projektowany obiekt małej architektury zlokalizowany 

jest w Strefie I. 

Projektowane obiekty małej architektury spełniają wymagania zawarte w par. 7 i 8 tj. wysokość 

poniżej 6m, wykonane z materiałów: stal oraz drewno. 

13 BIOZ 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 

budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia (Dziennik Urzędowy nr 151 poz. 

1256), nie ma konieczności opracowania planu BIOZ. 

14 KOLIZJA Z ISTANIEJĄCYMI SIECI UZBROJENIA TERENU 

Projekt opracowano na mapie sytuacyjno – wysokościowej, zgodnie z którą projektowane zago-

spodarowanie  krzyżuje się z siecią elektryczną oraz opadową. Prace w zbliżeniach do sieci nale-

ży wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, w razie konieczności wykonać przekopy 

kontrolne. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych, 

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. Niezidentyfikowane na mapie uzbrojenie kolidujące lub krzyżujące się z projekto-

wanym zagospodarowaniem powinno być także odpowiednio zabezpieczone lub przebudowane 

przez Inwestora. 
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