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Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykaz roślin, które stanowią 
uzupełnienia braków w nasadzeniach 

przy głównej alei przy Pomniku KATYŃ, 
ul. Tischnera w Tychach. 
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Lp. Gatunek 
 

Ilość Powierzchnia Zalecenia i parametry Cena jednostkowa [zł] Wartość [zł] 

1 Grab pospolity 
Carpinusbetulus 

 
75 szt. 

 
 

Uzupełniamy w każdym 
żywopłocie wypadnięte 
rośliny. Nie wszystkie 
żywopłoty grabowe 
wymagają uzupełnień. 
Parametry materiału 
roślinnego:  

• Wysokość sadzonek 
nie mniejsza niż 
1m. Dobrze 
rozgałęziona forma 
żywopłotowa. Przy 
kupnie należy 
szkółkarzowi 
powiedzieć, że jest to 
materiał do nasadzeń 
żywopłotowych. Ten 
materiał jest inaczej 
prowadzony w 
szkółce. 

 

  

2 Bukszpan wiecznie 
zielony 
Buxussempervirens 

 
35 szt. 

1 rabata 2,30 mb 
2 rabata 1,20 mb 
 
Razem: 3,5 mb 
Na jednym 1mb 
sadzimy 10 szt. 
 

Uzupełniamy na 2 rabatach 
od strony kościoła, bo tylko tu 
są wypady. 
Odstępy między roślinami co 
10 cm. 
Metoda sadzenia: 

 
 
Na jednym mb sadzimy 10 
szt.Bukszpany muszą 
dorównywać wielkością już 

  



nasadzeniom istniejącym 
czyli wysokość sadzonek 
to 40 cm. 
 
 

3 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

 
1 szt. 
 

 
- 

• Drzewo o obw. na 
wys. 100 cm od 
podstawy pnia 18-20 
cm.  

• Wysokość drzewka 
od 230 cm – 250 cm. 
Dopasowana do 
wysokości drzew 
istniejących. 

• Zaprawiamy dołek 
przy sadzeniu 
ziemią urodzajną i 
osłaniamy siatką 
podstawę pnia. 

  

 
PRZY POMNIKU KATYŃ (bezpośrednio w obwódce okalającej pomnik) 

 

  

4 Berberys Thunberga 
‘Bagatelle’ 
Berberis thunbergii 
a) Rozkładamyagrowłók

ninę P50  
b) Ściółkujemy białym 

żwirem o frakcji 2,5 – 
4,0 cm 

c) Agrowłókninę 
mocujemy kołkami 

 
144 szt. 
 
 
4 m2 
 
1 m3 
 
 
50 szt. 

 
24 mb 

Sadzimy co 15 cm. 
Na mb sadzimy 6 szt. 

  

 
Pozostałe materiały przy innych nasadzeniach 

 

  

5 Eko bordy przy 
żwopłotach 
grabowych 

19 ławek x 9,50 
mb = 180,5 mb 

 Mamy 19 ławek 
obsadzonych żywopłotami 
grabowymi. 

  



Długość zewnętrznej 
krawędzi żywopłotu: 9,50 
mb 

6 Żwir biały lub 
dwukolorowy (może 
być drobniejsza 
frakcja) przy 
żywopłotach 
grabowych 

8,0 m x 0,70 m = 
5,6 m2 – 
powierzchnia 
przy jednym 
żywopłocie 
grabowym 
 
19 szt x 5,6 m2 
= 106,40 m2 x 
0,04 = 4,30 m3 + 
1,0 m3 = 5,30 
m3 x 1,7 t = 
9,01 t 
 
Warstwa żwiru: 
4 cm 
 

 
 
 
 
 

9,01 t 

 
Tutaj został policzony cały 
żwir potrzebny do 
polepszenia wyglądu 
estetycznego całego 
założenia. 

  

7 Agrowłóknina P50 lub 
geowłóknina  pod 
żwirem przy 
żywopłotach 
grabowych + kołki do 
mocowania maty 

 
 
 
 
400 szt 

 
106,40 m2 

Wychodzi jedna rolka                      
po wymiarach 
1,60 m x x100,00 m 

  

8 RAZEM 
 
 
 
 

     

 

 



  



 

Załącznik nr 1. Mapka projektowa. 

 

 

 


