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1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie, montaż i obsadzenie roślinami drewnianych 

donic i 2 szt. drewnianych siedzisk bez oparcia na płycie rynku miejskiego w Lesznie, na 

fragmencie działki nr ewid. 82/2 ark. m. 47 obręb 0002 Leszno. Opracowanie zostało 

wykonane na podstawie projektu koncepcyjnego nt. „Zielony Ryneczek”.  

Rynek to najważniejszy plac miasta. Wraz z ratuszem stanowi symbol i wizytówkę Leszna. 

Wprowadzenie zieleni w donicach stanowi element procesu rewitalizacji centrum miasta. 

Zielony skwer w formie donic obsadzonych krzewami i roślinami zielnymi oraz ławkami w 

prostym układzie będzie się komponował z geometryczną formą przestrzeni architektonicznej 

rynku.  

Modułowe donice wraz z siedziskami ustawione na stropie miejskiego szaletu są 

elementami mobilnymi i w razie konieczności będzie można w sposób bez konieczności 

naruszania nawierzchni rynku je przesunąć.   

 

2. Opis donic 
Projekt zakłada wykonanie i montaż drewnianych donic na stalowych, przykręcanych  

nóżkach. 

 

a. DREWNIANA KONSTRUKCJA - SKRZYNIA 

 Drewno - IROKO; 

 Gładka deska o szerokości ok 10 cm i grubości ok 27 mm na ścianki; 

 Wykończenie skrzyni na górze drewnianą kantówką o wymiarach ok 45x70 mm; 

 Dno donicy z płyty OSB grubości minimum 30mm zaimpregnowanej impregnatem do 

płyt OSB; 

 Deski impregnowane olejem bezbarwnym; 

 Wykończenie wewnętrzne: od środka termoizolacja w postaci styropianu podłogowego  

grubości do 5 cm i czarna folia PE TYP 200 do hydroizolacji; 

 W dnie donicy należy przewidzieć system odprowadzenia wody za pomocą otworów z 

rurą, zabezpieczonych kratką; 

 Rozmiary donic różne, zgodnie z projektem, wysokość skrzyni od 40 do 75 cm; 

 

b. NÓŻKI STALOWE 

 Stal ocynkowana ogniowo, pomalowana proszkowo proponowany kolor RAL 7030 

(stone grey); 

 Średnia wysokość 10 cm, dostosowana do nierówności podłoża; 

 Ilość nóżek zależna do wielkości donicy i dostosowana do obciążenia; 

 

c. STELAŻ STALOWY 

 stal ocynkowana ogniowo; 

 dno stelażu w formie kratownicy o profilu co najmniej 40x60 mm; 
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 widoczne elementy stalowe ocynkowane ogniowo, pomalowane proszkowo, kolor RAL 

7030 (stone grey); 

WYKAZ PROJEKTOWANYCH DONIC O WYSOKOŚCI SKRZYNI 45CM±1CM 
Lp.  Wymiary: szerokość x długość   Liczba sztuk 
1.  1,74 m x 2,2 m     2 
2.  1,74 m x 3,0 m     2 
3.  1,1 m x 2,15 m     1 
4.  1,1 m x 1,5 m      1 
5.  1,1 m x 1,32 m    1 
6.  1,1 m x 2,44 m     1 
 
WYKAZ PROJEKTOWANYCH DONIC O WYSOKOŚCI SKRZYNI 65CM±1CM 
Lp.  Wymiary: szerokość x długość   Liczba sztuk 
1.  1,74 m x 2,2 m     1 
2.  1,74 m x 2,9 m     2 
3.  1,74 m x 3,2 m    2 
4.  0,64 m x 2,0 m     4 
5.  0,64 m x 1,54 m     1 
6.  0,64 m x 2,27 m     1 

 

3. Opis siedzisk drewnianych bez oparcia 
 Drewniane deski na siedzisku, drewno - IROKO; 

 Gładka deska szerokości ok 10 cm i grubości ok 43 mm; 

 Deski impregnowane olejem bezbarwnym; 

 Montaż desek do stalowego stelaża; 

 Konstrukcja cynkowana ogniowo, pomalowana proszkowo proponowany kolor RAL 

7030 (stone grey); 

 Konstrukcja z płaskiej stali 80 x 8 mm zamocowana śrubami do podłoża; 

 Wymiar siedzisk: długość 2,5 m, szerokość siedziska 1,1 m, wysokość siedziska 0,51 m.  

 

UWAGA 

Wymiary donic oraz siedzisk nie powinny ulec modyfikacjom z uwagi na konieczność 

dostosowania wyżej wymienionych elementów do miejsca ich montażu tj. fragmentu 

płyty rynku staromiejskiego nad miejskimi szaletami z wystającymi kominami 

wentylacyjnymi.  
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4. Projekt zieleni 
 

Projektowana zieleń nie koliduje w żaden sposób z uzbrojeniem terenu. Zakłada się, że 

zieleń ma pełnić funkcje ozdobne. Podczas planowania nasadzeń wzięto pod uwagę rozwój 

projektowanej roślinności oraz warunki siedliskowe, jak również walory estetyczne. 

 

Tabela nasadzeń roślinnych 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Odmiana Rozstawa 

 

Wielkość 

materiału 

szkółkar-

skiego 

Zapotrze-

bowanie 

na materiał 

szkółkar-

ski  

Uwagi  

1. Pęcherznica 

kalinolistna 

Physocarphus 

opulifolius 

`Little 

Joker` 

- C5 2szt. Sadzony 

pojedynczo w 

miejscach 

wskazanych w 

projekcie;  

2. Mahonia 

pospolita 

Mahonia 

aquifolium 

`Apollo` - C5 3 szt. Sadzony 

pojedynczo w 

miejscach 

wskazanych w 

projekcie; 

3. Budleja Dawida Budleja davidii `Red Royal` - C5 3 szt. Sadzony 

pojedynczo w 

miejscach 

wskazanych w 

projekcie; 

4. Tawuła 

japońska 

Spiraea 

japonica 

 

`Liitle 

Princess` 

- C5 14 szt. Sadzone w 

grupach 

5. Sosna czarna  Pinus nigra `Marie 

Bregon` 

- C15 13 szt. Sadzone w 

grupach 

6. Róża okrywowa Rosa sp. `Spinaker` - C5 5 szt. Sadzony 

pojedynczo w 

miejscach 

wskazanych w 

projekcie; 
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7. Laurowiśnia 

wschodnia 

Prunus 

laurocerasus 

`Schipkaen

sis` 

Co 0,5 m C5 23 szt. Sadzone w 

rzędzie, 

wysokość 

materiału 

roślinnego co 

najmniej 50 cm 

8. Rozplenica 

japońska 

Pennisetum 

alopecuroides 

`Hameln` - C3 4 szt. Sadzona 

pojedynczo 

9. Palczatka 

miotlasta 

Schizachyrium 

scoparium 

`Standing 

Ovation` 

- C1,5 16 szt. Sadzone w 

grupach 

10. Miłka okazała/ 

Śmiałek 

darniowy 

Eragrostis 

spectabilis/ 

Deschampsia 

ceaspitosa 

`Wind 

Dancer`/ 

`Goldshleie

r` 

Co 0,25-0,3 

m 

C1,5 64 szt. Sadzone w 

grupach 

11. Rozchodnik 

okazały 

Sedum 

spectabile 

`Stardust` - C2 11 szt. Sadzone w 

grupach 

12. Miodunka 

plamista 

Pulmonaria 

officinalis 

`Pink Haze` - C1,5 16 szt. Sadzone w 

grupach 

13. Szałwia 

omszona 

Salvia 

nemorosa 

`Bright 

Rose` 

- C1,5 26 szt. Sadzone w 

grupach 

14. Jeżówka 

purpurowa  

Echinacea 

purpurea 

`Meditatio

n White` 

- C1,5 10 szt. Sadzona 

pojedynczo 

15. Jeżówka 

purpurowa 

Echinacea 

purpurea 

`Delicious 

Nougat` 

- C1,5 21 szt. Sadzona 

pojedynczo 
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16. Ciemiernik 

wschodni 

Helleborus 

orientalis 

`Yellow 

Lady` 

- C1,5 17 szt. Sadzone w 

grupach 

17. Powojnik Clematis `Arabella` - C1,5 6 szt. Sadzona 

pojedynczo 

18. Mięta 

pieprzowa 

Mentha 

piperita 

- - P9 11 szt. Sadzona 

pojedynczo 

19. Mięta lekarska Mentha 

gentilis var. 

citrata 

- - P9 8 szt. Sadzona 

pojedynczo 

          273 szt. 
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Ogólne wytyczne dotyczące zakładania zieleni 

 

 Ziemia urodzajna pod nasadzenia  

Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

parametry: 

 Nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku; 

 Zasolenie poniżej 1d/dm³, 

 Optymalne pH ziemi 5,5-6,8, 

 Nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona, zanieczyszczona 

chemicznie. 

 

 Drenaż na spód donic: 

 Keramzyt frakcji 8-16 mm; 

 Kolor brązowo-szary. 

 

 Materiał izolacyjny pomiędzy drenaż a warstwę ziemi urodzajnej: 

 Agrotkanina czarna o gramaturze P70; 

 Pozwala utrzymać właściwą wilgotność gleby; 

 Dobrze przepuszcza wodę i powietrze; 

 Nie ulega procesowi gnicia w kontakcie w wodą; 

 

 Materiał sadzeniowy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.  

Wszystkie rośliny powinny być wysokiej jakości - pierwszy wybór. Materiał szkółkarski 

roślin ozdobnych musi być: 

 czysty odmianowo 

 wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej 

 zdrewniały,  

 zahartowany  

 prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku 

i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego 

rozkrzewienia i rozgałęzienia 

 zdrowy,  

 bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących 

skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki  

 bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia 

 system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, 

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny.  

 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża 

w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny,  
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 rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być 

uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. 

Roślina musi rosnąc w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie 

więcej niż dwa sezony. 

 

 Zamiana gatunków i uzgodnienia 

Jeżeli Wykonawca znajdzie się w sytuacji, w której poszczególne gatunki okażą się 

niedostępne, Wykonawca może zamienić okaz na inną odmianę o podobnych cechach 

(jeżeli dotyczy to dostępności odmiany) lub na inny gatunek, konsultując zamianę 

z inwestorem jak również z autorem projektu. Rozmieszczenie niektórych grup roślin 

również należy uzgodnić i inwestorem jak również autorem projektu. Przed 

wykonaniem nasadzeń roślinnych Wykonawca powinien określić czy aktualne warunki 

siedliskowe są odpowiednie dla danej grupy roślin by zapewnić im optymalne warunki 

rozwojowe. 

 

 Specyfikacja nasadzeń projektowanych grup roślin 

Krzewy 

Krzewy należy sądzić w rozstawie przewidzianej w projekcie, która uwzględnia rozmiar 

rośliny osiągany średnio w wieku 10 lat.  

Krzewy powinny posiadać co najmniej 3-4 pędy szkieletowe wyrastające z nasady pnia, 

Minimalna szerokość i wysokość roślin powinna wynosić 40 cm.  

 

Byliny i trawy ozdobne 

Byliny i trawy należy sądzić w rozstawie przewidzianej w projekcie, która uwzględnia 

rozmiar rośliny osiągany średnio w wieku 5 lat.  

Materiał musi być wyrównany pod względem wielkości, z systemem korzeniowym 

całkowicie przerastającym doniczki, w przypadku traw - minimum 8 w pełni 

wytworzonych źdźbeł (dopuszcza się aby liście na czas transportu i sadzenia zostały 

przycięte). 

 

 Ściółkowanie 

Po posadzeniu ziemię na rabatach pod roślinami należy wyściółkować. Zaleca się 

zastosowanie przekompostowanej kory sosnowej o frakcji 12-40 mm o grubości 

warstwy 3 cm (bez układania pod spód włókniny).  

 

5. Opis prac 
a. Montaż donic, donice powinny zostać wypoziomowane na miejscu montażu; 

b. Montaż siedzisk; 

c. Wypełnienie donic odpowiednimi warstwami: drenażem do 5 cm, agrotkaniną i 

ziemią ogrodową; 

d. Obsadzenie donic roślinami; 

e. Wyściółkowanie powierzchni drobną korą sosnową przekompostowaną grubość 

warstwy kory 3 cm; 


