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1. Krótkie wprowadzenie. 

 

Projekt nasadzeń został przygotowany na podstawie bardzo ogólnej koncepcji dołączonej do wniosku z 

Programu ,,Zielone Podwórka’’. Autorem wniosku jest Pan Stanisław Niemczyk. Nasadzenia mają na celu 

uzupełnienie drzewostanu, który nie został nasadzony 30 lat temu, podczas zakładania parku a został 

ujęty w tamtejszej dokumentacji projektowej. 

Od ulicy Armii Krajowej przy przejściu podziemnym nasadzenia wskazane we wniosku obejmują drzewa z 

gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica). Jednak na spotkaniu z Panem Niemczykiem  w miesiącu sierpniu 

br. ustalono, iż w tym miejscu zostaną posadzone jabłonie ozdobne. Zmiany również przewidziano w 

porozumieniu z autorem wniosku na niewielkim fragmencie leżącym przy budynku należącym do PEC-u 

w Tychach. We wniosku są tam zaplanowane platany klonolistne (Platanus acerifolia), jednak po 

przeanalizowaniu sytuacji zrezygnowano z nasadzeń platanów ze względu na ich bardzo duże rozmiary. 

W zamian zostaną posadzone 2 krzewy rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides) oraz 3 szt. glediczii 

trójcierniowej ‘Sunburst’ (Gleditsja triacanthos). Na tym fragmencie terenu Pan Niemczyk zaproponował 

urozmaicić trochę rzeźbę terenu z całkowicie płaskiej na lekko pofałdowaną, utrzymaną w charakterze 

całego parku św. Franciszka. W celu urozmaicenia rzeźby terenu została wskazana przez Pana Niemczyka 

jeszcze jedna lokalizacja (pokazana na projekcie). Ziemia do urozmaicenia rzeźby terenu została 

nawieziona przez administratora terenu czyli przez Tyski Zakład Usług Komunalnych. Ogólnie do 

rozplantowania przewidziano powierzchnię 105,0 m2.  Szczegółowe zalecenia co do formy 

ukształtowania rzeźby, uściśli Administrator w terenie. 

W części południowo – wschodniej zrezygnowano z nasadzeń kilku sztuk olszy czarnej ponieważ pod 

ziemią przebiega gęsta sieć elektryczna. 

Pozostałe drzewa są dobrane tak jak we wniosku z Programu ,,Zielone Podwórka’’. 



 
Lp. 

 
Gatunek 

 

 
Ilość 
[szt.] 

Wysokość 
rośliny, wielkość 

donicy 
[cm] 

 
Zdjęcie 

1 Jabłoń ‘Profusion’ 
Malus sp. 

7 

220 – 300 cm 
Obw. na wys. 100 
cm od podstawy 

pnia 
14-16 cm 

 

 
2 Jabłoń ‘Van Eseltine’ 

Malus sp.  

8 

220-260 cm 
Obw. na wys. 100 
cm od podstawy 

pnia 
14-16 cm  

 
3 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

4 

 
Obw. na wys. 100 
cm od podstawy 

pnia 
14-16 cm  

 



4 Klon polny  
Acer campestre 

4 

 
Obw. na wys. 100 
cm od podstawy 

pnia 
14-16 cm  

 
5 Dąb czerwony  

Qercus rubra 

3 

250 – 300 cm 
Obw. na wys. 100 
cm od podstawy 

pnia 
14-16 cm  

 
6 Buk pospolity 

‘Atropunicea’ 
Fagus sylvatica 

3 

350 – 400 cm 
Obw. na wys. 100 
cm od podstawy 

pnia 
14-16 cm  

 
7 Olsza czarna 

Alnus glutinosa 

7 

200 – 300 cm 
Obw. na wys. 100 
cm od podstawy 

pnia 
14-16 cm  

 
 



8 Glediczja 
trójcierniowa 
‘Sunburst’ 
Gleditsia triacanthos 

3 

250 -350 cm 
Obw. na wys. 100 
cm od podstawy 

pnia 
14-16 cm  

 
9 Rokitnik pospolity 

Hipphae rhamnoides 

2 
Wys.  rośliny  

150 cm 
C5 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


