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1. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu nasadzeń i zagospodarowania zieleni 
dla zadania „Przebudowa ulicy Gdańskiej na długości 190 m od ulicy Rekreacyjnej w kie-
runku północnym w Bydgoszczy” realizowanego w ramach Inwestycji Budowa systemu Park 
and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i 
wybuduj – Zadanie Nr 5 – Pętla Las Gdański. 

Zakres opracowania 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowa ulicy Gdańskiej na długości 190 m od 

ulicy Rekreacyjnej w kierunku północnym w Bydgoszczy. 
W ramach Inwestycji zrealizowane zostaną następujące elementy: 

 rozbudowa ulicy Gdańskiej o obiekt obsługi uczestników ruchu – parking dla po-
jazdów osobowych; 

 przebudowa oświetlenia na obszarze obiektu obsługi uczestników ruchu w pasie 
ulicy Gdańskiej; 

 budowa odwodnienia drogowego – wpustów, przykanalików na obszarze obiektu 
obsługi uczestników ruchu oraz kanału podłączonego do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

 budowa urządzeń teletechnicznych związanych z obsługą obiektu i urządzeń obsługi 
uczestników ruchu (biletomaty, kamery monitoringu wizyjnego, tablice informacji 
pasażerskiej itp.), 

 przebudowa kolidującego uzbrojenia z projektowanym układem, 
 wycinka kolidującej szaty roślinnej oraz nasadzenia kompensujące. 

 
Projekt zakłada wybudowanie obiektu obsługi uczestników ruchu – parkingu o łącznej licz-

bie miejsc parkingowych równej 125 (w tym 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnospraw-
nych). Na terenie parkingu zaprojektowano jezdnie manewrowe o szerokości 5,0 m. Komuni-
kację na terenie parkingu zaprojektowano, jako pętle jednokierunkową. Miejsca parkingowe 
zaprojektowano o wymiarach 2,5m x 5,0m (wyjątkowo 2,5 x 4,75, miejsca przylegające bez-
pośrednio przy ulicy Gdańskiej). Dla osób niepełnosprawnych wymiary miejsc wynoszą 3,6m 
x 5,0 m. Wzdłuż parkingu zaprojektowano ciągi piesze w kierunkach przystanków komunikacji 
zbiorowej.  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w północ-
nej części miasta Bydgoszczy, w dzielnicy Myślęcinek. Zadanie zlokalizowane jest w bezpo-
średnim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Gdańska - Rekreacyjna. 

2. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowy teren jest ternem płaskim opadającym lekko w kierunku północnym. Teren 
od strony południowej ograniczony skrzyżowaniem ul. Rekreacyjnej z ul. Gdańską, od strony 
wschodniej ulicą Gdańską. Na południe od ul. Rekreacyjnej znajduje się pętla tramwajowa. 
Północno – zachodnia część to kompleks leśny. Przedmiotowy obszar to częściowo teren par-
kingu z nawierzchnią z płyt betonowych. Przez teren przebiega chodnik i ścieżka rowerowa. 
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Pozostała część to tereny zieleni w postaci trawników na których zlokalizowane są reklamy 
typu billboard. Niewielki fragment terenu objętego inwestycją to teren leśny (ok. 0,13 ha) sta-
nowiący część większego kompleksu leśnego.  

Dostęp do podstawowego układu ulicznego Bydgoszczy przedmiotowa Inwestycja posiada 
poprzez ulicę Rekreacyjną – droga gminna nr 200796C klasy L. Ponadto parking będzie posia-
dał awaryjny wyjazd na ul. Gdańską – droga powiatowa nr 3006C klasy Z. 

Powiązanie projektowanego układu z transportem publicznym jest realizowane poprzez: 
 ciągi piesze na kierunku parking – przystanek autobusowy w ciągu ul. Gdańskiej; 
 ciąg pieszy na kierunku parking – pętla tramwajowa zlokalizowana przy ul. Rekreacyj-

nej. 
Na terenie projektowanego parkingu występuje następująca infrastruktura: 

 sieci teletechniczne; 
 linie kablowe nn 0,4 [kV] i oświetleniowe; 
 wodociąg 
 kanalizacja deszczowa – projektowana w ramach zadania – budowa buspasów 

w ulicy Gdańskiej; 
 sieć kanałowa ciepłownicza. 

3. Opis rozwiązań projektowych 
Rozwiązania geometryczne parkingu zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować in-

gerencję w istniejące tereny zielone. Zasadnicza płyta parkingu została zaprojektowana na te-
renie pozbawionym drzew. Jedynie dojazd do parkingu zaprojektowano na obszarze istnieją-
cego lasu. Przyjęcie takiego rozwiązania wynika z zapisów Rozporządzenia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 124 z późn. zm.) § 9. 

 
3.1. Inwentaryzacja 
Inwentaryzacja drzewostanu została sporządzona przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo 

Usługowe Epro Rodzynkowa 15-17, 87-100 Toruń. Poniżej przedstawiono wyciąg z przepro-
wadzonej inwentaryzacji. 

Inwentaryzację drzewostanu wykonano na działkach typu drogowego o numerach ewiden-
cyjnych 34, 46/1, 46/2, 47, 49 obręb 0367 oraz 12 obręb 0381 w Bydgoszczy przy użyciu urzą-
dzenia GPS do lokalizacji drzew oraz miary taśmowej do pomiaru pierścienicy. 

Na przedmiotowym terenie brak jest drzew i krzewów wymagających uzyskania pozwolenia 
na wycinkę. 

Działka o numerze ewidencyjnym 41/3 obręb 0367 objęta przedmiotową inwestycją to grunt 
leśny dla którego szacunkowo podano ilość drzew która zostanie usunięta. Inwestycja zajmuje 
około 1370 m2 powierzchni leśnej, z której usuniętych zostanie około 85 drzew m.in. sosnę 
zwyczajną i brzozę brodawkowatą. Drzewa znajdujące się na gruntach leśnych nie podlegają 
pozwoleniu na wycinkę. 

Łącznie usuniętych zostanie około 84 sztuk drzew, które zostaną usunięte w ramach prowa-
dzonej gospodarki leśnej. 
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3.2. Nasadzenia 
Wielkość powierzchni Inwestycji nie umożliwia wprowadzenie dużej liczby nasadzeń. za-

projektowano jedynie nasadzenie dwóch drzew – brzozy białej oraz nasadzenia roślinności ni-
skiej, które nawiązują do nasadzeń z realizacji zadania „Budowa buspasów na ul. Gdańskiej 
w Myślęcinku. 

Wykaz projektowanych gatunków drzew zawiera Tabela 2. Na planach sytuacyjnych 
(rys. 1) nasadzenia oznakowane są odpowiednim symbolem opisanym w legendzie. 

 
Tabela 1. Wykaz projektowanych obiektów roślinnych 

Nr Gatunek Nazwa łacińska Sztuki Forma, obwód, krot-
ność szkółkowania 

Sposób zabezpiecze-
nia bryły korzeniowej 

1 Brzoza biała chińska 
Odm. „Fascination” 

Betula albosinesis 
„Fascination” 2 Pa220, 16-18 x3 B + S 

2 Dzika róża pomarszczona 
„Scarlet Pavement” 

Rosa rugosa „Scarlet 
Pavement” 111 m2  C3 3/4szt. m2 

3 Sosna kosodrzewina 
odm. pumilio Pinus mugo var. pumilio 164 m2  C3 4/5szt. m2 

 
 

4. Technologia robót 
4.1. Materiał roślinny 
Parametry sadzonek określono w Tabeli 2. Drzewa powinny być minimum 3-krotnie szkół-

kowane. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności 
od gatunku, odmiany i wielkości rośliny. Bryły powinny być zabezpieczone workiem jutowym 
lub pojemnikiem. 

Jeżeli drzewo zabezpieczone jest jutą nie należy jej usuwać podczas sadzenia. Materiał za-
bezpiecza bryłę korzeniową przed rozpadnięciem. W trakcie sadzenia można jedynie rozluźnić 
wiązanie przy szyjce korzeniowej. Korona drzew powinna być prawidłowo uformowana, pędy 
nie powinny być przycięte. Pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmiesz-
czone. Pień powinien być prosty i bez uszkodzeń. 

Wszystkie sadzonki powinny być zdrowe, bez widocznych na liściach objawów chorobo-
wych i śladów żerowania. 

 
4.2. Sadzenie drzew i krzewów 
Podczas sadzenie należy przestrzegać „Wytycznych sadzenia i pielęgnacji drzew na tere-

nach będących własnością Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Byd-
goszcz” oraz „Wytycznych sadzenia i pielęgnacji krzewów na terenach będących własnością 
Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz”. 

Podczas sadzenia drzew doły powinny być dwa razy większe od średnicy bryły korzenio-
wej. Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać 
uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Nasada pnia nie 
powinna być przysypana ziemią, gdyż powoduje to jego gnicie i ułatwia wnikanie patogenów. 
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Zbyt płytkie posadzenie będzie prowadzić do przesychania bryły korzeniowej. Ziemia, którą 
obsypujemy bryłę powinna być odpowiednio zagęszczona, tak aby przy korzeniu nie powsta-
wały wolne przestrzenie. 

Jeżeli drzewa nie były wcześniej mikoryzowane, podczas sadzenia należy wykonać szcze-
pionki mikoryzowe. Szczepionki aplikowane bezpośrednio do strefy korzeniowej, naturalnie 
wspomogą wzrost i wpłyną pozytywnie na zdrowotność posadzonych roślin. 

Po posadzeniu drzew należy uformować misę wokół pnia o średnicy około 100 cm i obficie 
podlać wodą. Projektuje się ściółkowanie mis pod drzewami kompostem z kory, warstwą gru-
bości 5 cm. Do ściółkowania powierzchni nie wolno używać świeżej kory. Powierzchnia pod 
grupami krzewów również powinna być ściółkowana kompostem z kory, warstwą o grubości 
5 cm. 

Drzewa liściaste należy zabezpieczyć trzema palikami trwale połączonymi w dolnej i gór-
nej części w sposób zapewniający stabilność konstrukcji. Palików nie należy wbijać w bryłę 
korzeniową, gdyż powoduje to uszkodzenie korzeni, co negatywnie wpływa na dalszy rozwój 
drzewa. Paliki nie powinny ocierać drzewa, aby nie uszkodzić kory. Drzewo należy przymoco-
wać do palików szeroką taśmą jutową, która nie będzie powodować uszkodzeń kory. 

W trakcie sadzenia nie należy dopuszczać do przesuszenia bryły korzeniowej. 
Poniżej przedstawiono wyciąg z wytycznych sadzenia drzew i krzewów: 

Sadzenie drzew: 
 wykopać doły pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości 1,0 m3 

w przypadku realizacji nasadzeń na glebach ciężkich (żyznych)  
i 1,5 m3 na glebach lekkich i nasypowych,  

 wypełnienie wykopanych dołów ziemią ogrodniczą (1,0 – 1,5 m3 pod każde drzewo) 
o pH właściwym dla danego gatunku sadzonych drzew, (z udziałem co najmniej 15 
% gliny, zawartość materii organicznej 5%, o strukturze gruzełkowatej i wolnej od 
chwastów trwałych (perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem hydrożelu i obornika 
granulowanego (wg zaleceń producentów),  

 dopuszcza się pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu 
gliniastego, próchnicznego, jednak nie więcej niż 50%  urobku, wyłącznie w uzgod-
nieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostały urobek wywieźć, 

 wykopane doły należy zgłosić inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez 
niego kontroli i akceptacji, 

 posadzić drzewa  z uzupełnieniem podłoża, zagęścić grunt i obficie podlać, 
 wykonać miski wokół drzew o średnicy 1 m, z zagłębieniem  

5 cm poniżej istniejącego  terenu (lub chodnika, wydzielenia krawężnikiem itd.), 
misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych obszarów, 

 opalikować drzewa: 
 liściaste:  

na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni i ciągów komunikacyjnych: 
cztery pale drewniane dł. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno 
pozostać nad gruntem) impregnowane środkami (bezbarwnymi) prze-
dłużającymi trwałość drewna, pale o średnicy 6 cm, ustabilizowane po-
przecznie półwałkami długości ok. 60-70 cm i średnicy 6 cm na dwóch 
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wysokościach (dolna listwa podwójna, górna pojedyncza, górne krót-
sze), drzewo ustabilizowane do pali pasami,  

na terenach oddalonych od jezdni i ciągów komunikacyjnych: trzy pale 
drewniane dł. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozostać nad 
gruntem) impregnowane środkami (bezbarwnymi) przedłużającymi 
trwałość drewna, pale o średnicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pół-
wałkami długości ok. 60-70 cm i średnicy 6 cm na dwóch wysokościach 
(dolna listwa podwójna, górna pojedyncza, górne krótsze), drzewo usta-
bilizowane do pali pasami, 

 iglaste:   
zabezpieczenie drzew  pięcioma palami drewnianymi o średnicy 5 cm i 

dł. ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozostać nad gruntem) 
impregnowanymi środkami (bezbarwnymi) przedłużającymi trwałość 
drewna, całość zabezpieczona siatką ogrodniczą ok. 2,5 mb (metalową 
w kolorze grafitowym) wysokości min. 40 cm przytwierdzoną stabilnie 
do pali drewnianych), 

 wyściółkować misy korą, warstwą gr. 5 cm, 
 wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym, 
 wywieść odpady. 

Sadzenie krzewów: 
 przygotowanie gruntu pod rośliny (skupinę), poprzez wykorytowanie całej po-

wierzchni przeznaczonej na skupiny na głębokość 30 cm,  
 wykorytowane powierzchnie zgłosić inspektorowi WGK celem dokonania odbioru 

przez niego kontroli i akceptacji, 
 obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupełnić 15 cm warstwą ziemią ogrodniczej 

(z udziałem co najmniej 15 % gliny, zawartość materii organicznej 5%, o pH 5,7 – 
6,5), o strukturze gruzełkowatej i wolnej od chwastów trwałych (perz, topinambur, 
oset, itp.), z dodatkiem hydrożelu i obornika granulowanego (wg zaleceń producen-
tów),  

 uzupełnić wykopy ziemią ogrodniczą 5 cm poniżej przyległych terenów, zagęszcza-
jąc poszczególne warstwy gruntu wodą, 

 w przygotowane podłoże, poniżej 5 cm od przyległych nawierzchni, posadzić ro-
śliny, a następnie uzupełnić warstwą kory do wysokości przyległych nawierzchni  
(ok. 5 cm grubości), 

 wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym, 
 wywieźć odpady. 

 
4.3. Pielęgnacja 
Wymagane zabiegi pielęgnacyjne: 

 podlewanie – systematycznie podlewać rośliny w okresie wegetacji (od maja do 
września - co ok. 2 tygodnie)), 

 odchwaszczanie i spulchnianie ziemi w obrębie mis przy drzewach (przynajmniej 
2-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego), 

 nawożeniu (rośliny sadzone jesienią nawozimy jeden raz w sezonie, na wiosnę – 
nawozem o przedłużonym działaniu), 
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 opryskach chemicznych przeciwko szkodnikom oraz patogenom chorobotwórczym 
przynajmniej jednokrotnie w sezonie (należy monitorować stan zdrowotny roślin i 
w razie takiej potrzeby zastosować konieczne opryski chemiczne), 

 korekcie kształtu mis przy pniu drzew,  
 uzupełnianie kory, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych oraz dzikich odrostów z pnia, 
 wymianie uszkodzonych lub chorych jednostek roślinnych, 
 wymianie zniszczonych palików oraz taśm mocujących, 
 wykonywaniu cięć kształtujących konstrukcję korony, cięciach sanitarnych, cię-

ciach odmładzających. 
Zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać systematycznie przy użyciu najwyższej jakości 

materiałów, konieczne jest monitorowanie stanu zdrowotnego jednostek roślinnych. 
 
 
Uwagi 
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (WZR-III.6220.87.2020.AS) na-

leży zawiesić 2 sztuki skrzynek dla ptaków typu A. Powyższe należy wykonać pod nadzorem 
ornitologa. 
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