WYTYCZNE DLA INWESTORÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ NA WYKONANIE NASADZEŃ
ZAMIENNYCH NA TERENIE MIASTA SOPOTU

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
- decyzję administracyjną Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, na mocy której Inwestor
zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych,
- propozycję planowanej lokalizacji nasadzeń w formie planu nasadzeń (możliwość ustalenia
lokalizacji w porozumieniu z ZDiZ w Sopocie),
- mapę do celów informacyjnych z uwzględnieniem uzbrojenia podziemnego wybranej lokalizacji,
- dane firmy wykonawczej, wraz ze wskazaniem kontaktu do osoby odpowiedzialnej za realizację
prac,
- przybliżony termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
Zgłoszenie dotyczące przystąpienia przez Inwestora do realizacji wykonania nasadzeń zastępczych na
terenie miasta Sopotu, powinno zostać zgłoszone do Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie w terminie
minimum 1 miesiąca przed przystąpieniem do wykonania prac.

2. Wymagania dotyczące realizacji nasadzeń zastępczych:
DRZEWA:
Zasady sadzenia drzew :
- doły pod drzewa – 0,7-1m głębokości (wielkość dostosowana do brył korzeniowych drzew),
zaprawione ziemią urodzajną,
- opalikowanie – 3-4 paliki na jedno drzewo, zabezpieczone poziomymi belkami (dwie u podstawy
i jedna u góry),
- oznaczenie drzew – numer naniesiony od wewnętrznej strony palików przy użyciu wodoodpornych
markerów, sposób numeracji należy uzgodnić z ZDiZ,
- zabezpieczenie drzew sadzonych w pasach drogowych w okresie zimowym przed solą stosowaną
do utrzymania ulic należy ustawić osłony polipropylenowe. Wysokość min. 0,5m , osłony muszą być
przymocowane do palików zabezpieczających drzewa lub do kosza wokół drzewa. Kolor osłon:
zielony. Osłony muszą być na bieżąco kontrolowane i poprawiane. Termin założenia: do 30 listopada,
zdjęcie osłon po zakończeniu Akcji Zima ogłaszanej przez ZDiZ,
- wykończenie misy wokół drzewa - Inwestor jest zobowiązany do wykonania robót drogowych
wokół mis przy drzewach: sposób wykończenia i użyty materiał powinien być wykonany analogiczne
do już istniejących (np. płytka chodnikowa/ kostka brukowa/ kamienna; obrzeże itp.)
Wszystkie materiały z rozbiórki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego

KRZEWY:
Zasady sadzenia krzewów:
- wymiana gruntu na głębokość ok. 10 cm,
- rozścielenie ziemi urodzajnej: warstwa ok. 3cm,
- rozłożenie agrowłókniny, umocowanie szpilkami – agrowłókninę należy rozkładać na całej
powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,
- wykonanie nasadzeń krzewów w rozstawie: 5szt./m2 lub innej dostosowanej do wymagań
gatunkowych krzewów,
- ściółkowanie korą, żwirem, otoczakami (w zależności od lokalizacji i już przyjętych rozwiązań),
- cięcia formujące krzewów,
- zabezpieczenie krzewów sadzonych w pasach drogowych w okresie zimowym - krzewy sadzone w
pobliżu jezdni wymagają ustawienia na zimę osłon polipropylenowych, zabezpieczających przed solą
stosowaną do utrzymania ulic.

W okresie 36 miesięcy Inwestor zobowiązany jest do pielęgnacji roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
w szczególności do:
1. W miarę potrzeby zasilania nawozami NPK, zgodnie z instrukcją producenta nawozów,
2. Zapewnienia niezbędnej ochrony przed szkodnikami i chorobami - z zachowaniem
odpowiednich przepisów,
3. Podlewania i kontroli wilgotności podłoża. Z uwagi na zdarzające się w ostatnich latach
szczególnie trudne warunki atmosferyczne należy zaplanować zabezpieczenie młodych roślin
na zimę oraz wzmożone dostarczanie wody w okresach letniej suszy.
4. W przypadku znaczącego osłabienia roślin wynikającego z nienależytego zabezpieczenia lub
nieodpowiedniej pielęgnacji konsekwencje ich wymiany ponosi Inwestor,
5. Usuwania gałęzi suchych, połamanych,
6. Uporządkowania terenu po wykonanych pracach wraz z wywiezieniem resztek organicznych,
7. Wymiany egzemplarzy drzew i krzewów uszkodzonych lub zamierających i suchych zgodnie
z technologią sadzenia opisaną powyżej,

Utrzymanie porządku na terenie objętym pracami jest obowiązkiem Inwestora. Dotyczy on również
terenów przylegających, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzonych robót, jak np.
drogi, chodniki, trawniki itd.

