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SPECYFIKACJA ORAZ WYTYCZNE DO PROJEKTU ZIELENI dla  :

„PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU CECHOWNI,
ŁAŹNI, SZATNI I ADMINISTRACJI NA POSTINDUSTRIALNE CENTRUM DZIEDZICTWA

GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZAGŁĘBIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Ozn. Nazwa polska i łacińska rośliny Ilość 
sztuk

Zdjęcie 
rośliny

Rozstawa 
sadzenia Parametr wielkości

1. Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’-
 Betula utilis ‘Doorenbos’

20 Nie 
dotyczy

wys. 350-400 cm
Ø12-14 cm

2. Klon pospolity ‘Columnare’
-Acer platanoides ‘Columnare’

32 Nie 
dotyczy

wys. 380 – 400 cm,
Ø12-14 cm

Poj. C55
PA

3. Cis pospolity ‘Hicksi’ – 
Taxus baccata ‘Hicksi’

10 Nie 
dotyczy

wys. 150-180 cm

4. Kostrzewa ametystowa –
Festuca amethystina

459 7 szt./m2 Poj. P9

5. Klon pospolity ‘Globosum’-
Acer platanoides ‘Globosum’

9 Nie 
dotyczy

Wys. 200-250 cm,
Ø12-14 cm

Poj. C50

6. Jałowiec sabiński 
‘Tamariscifolia’-
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’

592 3 szt./m2 Poj. C3

7. Miskant cukrowy –
Miscanthus sacchariflorus

56 3 szt./m2 Poj. C1

8. Jałowiec płożący ‘Prince of 
Wales’-
Juniperus horizontalis ‘Prince of 
Wales’-

522 3 szt./m2 Poj. C3

Średnica pnia [ozn. Ø] dotyczy średnicy pnia drzewa mierzonej na wysokości 1m.



Wytyczne dotyczące realizacji nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej wokół Cechowni:

1. Obrzeża  dzielące miejsca nasadzeń  roślinnych od trawników  powinny być wykonane z obrzeża 
trawnikowego w szerokości 8 cm, w kolorze szarym montowanym na zaprawie piaskowo-cementowej. 
Obramowania powinny być wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2. Każda strefa roślinna i trawnikowa powinna być oczyszczona z resztek pobudowlanych, śmieci i innych 
zanieczyszczeń m.in. pochodzenia roślinnego. Teren pod nasadzenia roślinne i strefy trawników powinien 
być wyrównany i zagrabiony.

3. Założenia dotyczące sadzenia roślin:
• Do posadzenia powinny być dopuszczone rośliny spełniające wymogi gatunku i rozmiaru, zgodnie z 

tabelą specyfikacji oraz o odpowiednim stanie fitosanitarnym. Niedopuszczalne jest sadzenie roślin 
przesuszonych, uszkodzonych, z jakimikolwiek objawami chorobowymi lub żerowania szkodników.

• Drzewa liściaste i cisy powinny być sadzone w dołku średnicy 0,7 m i 0,7 m głębokości z 
zabezpieczeniem palikami po 3 szt. na drzewo. Po posadzeniu drzew, konieczne jest wykonanie tzw. 
misy z kory sosnowej we frakcji 2,5-5 cm. Średnica misy to 70 cm, a grubość warstwy ściółkującej to 3 
cm.

• Krzewy w doniczkach C3 powinny być sadzone w dołkach o średnicy 0,4 m i 0,4 m głębokości.
• Trawy ozdobne powinny być sadzone w dołkach o średnicy 0,3m i 0,3 m głębokości.
• W każdym przypadku wykopane dołki podczas sadzenia winny być wypełnione ziemią żyzną, tzw. 

humusem.
• Strefy pomiędzy trawami, powinny być wyściółkowane korą sosnową w grubości frakcji 2,5-5 cm. 

Grubość ściółki- 3 cm.

4. Wykonanie trawników:
• Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej.
• Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

• przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim 
• siew powinien być dokonany metodą na krzyż:
• wykorzystane nasiona w siewie: na terenach płaskich mieszanką nasion traw określanych jako 

uniwersalne o składzie gatunkowym:  życica trwała, kostrzewa trzcinowa i kostrzewa czerwona. 
Na skarpach mieszanką nasion o składzie życica trwała (20-35%),kostrzewa trzcinowa (20-30%), 
kostrzewa czerwona( 20-35%), kostrzewa murawowa (pozostałe 20-35%).

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, tj. maj
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2kg kg na 100 m2 , na terenie ze 

spadkiem 3,5 kg na 100 m2
• po siewie konieczne jest przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

5. Zarówno po posadzeniu roślin, jak i po założeniu trawnika konieczne jest podlanie roślin/nasion i 
pilnowanie odpowiedniego poziomu wilgotności gleby.


