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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku 
• Mapa do celów informacyjnych pozyskana z zasobów Wydziału Geodezji – Referat Zasobu 

Geodezyjnego 
 
Koncepcja została wykonana w oparciu o poniższe opracowania: 

• Wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ZN.5183.444.2020.MMr, 25.08.2020r. 
• „Możliwe sposoby przeprowadzenia prac rewaloryzacyjnych Wielkiej Alei Lipowej wraz z ich oceną 

 i wytycznymi rewaloryzacji” - opinia konserwatorska, dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska,  
03. 2020r. 

• Inwentaryzacja drzew tworzących Wielką Aleję Lipową w Gdańsku, zespół autorski:  
dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka, mgr inż. arch. kraj. Dominika Szczypińska,  
inż. arch. kraj. Nina Stawowska-Carewicz, mgr inż. Piotr Szczypiński, 06.2019-09.2019r. 

• Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej 
budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych, na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-
Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. „małej architektury” i oznakowania,  
Czmuda Grup Sp z o.o. - Agnieszka Pyrzanowska, Agata Setlak, Łukasz Sulżycki, 

• Gdański standard ulicy miejskiej, Biuro Rozwoju Gdańska, 10.2019 
 

Z uwzględnieniem projektów: 
• Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z 

sygnalizacją świetlną i przejazdem rowerowym na wysokości przystanków tramwajowych „Uniwersytet 
Medyczny” w Gdańsku, Pracownia Projektowa „PROMAR” - mgr inż. Mariusz Szyszkowski,  
mgr inż. Jarosław Grabowski, 09.2020r. 

• Projekt budowlany dla inwestycji p.n.: „Projekt radiowego sterowania zwrotnicami na terenie miasta 
Gdańska”, Idea B3 Mirosław Baczul, Elektroline S.A. - inż. Mirosław Baczul, mgr inż. Tomasz Hoffman, 
mgr inż. Roman Pik, inż. Janusz Pik, mgr inż. Aldona Ciszewska, 05.2020 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
2.1 ZAKRES OBSZAROWY 
• Wielka Aleja Lipowa – wpisana do rejestru zabytków aleja pn. Wielka Aleja ze szpalerami drzew, 

obecnie Aleja Zwycięstwa (Gdańsk, nr rej. 285 z 23.02.1967r.) zlokalizowana w Gdańsku na działkach 
drogowych nr 

� 404/8 obr. 55 
� 609/17 obr. 55 
� 628/9 obr. 55  
� 280/1 obr. 56 
� 281/3 obr. 56.   

• pas drogowy –rozumiany jest jako wydzielony teren we wnętrzu ulicznym, związany z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także w którym zlokalizowane są urządzenia związane z 
potrzebami zarządzania drogą; 

• obszary powiązań – tereny bezpośrednio przyległe do pasa drogowego; 
• wnętrze uliczne – wszystkie tereny położone w liniach rozgraniczających pasa drogowego 

rozszerzonego o obszary powiązań (wynikające z konieczności wykorzystania do nawadniania wody 
opadowej). 
 

2.2 ZAKRES MERYTORYCZNY 
Zakres niniejszej części opracowania wg OPZ: 

1. Zaprojektowanie zmian w istniejącym układzie drogowym polegających na: 
• maksymalnym zawężeniu pasów ruchu al. Zwycięstwa  (dotyczy pasów  ruchu od Wrzeszcza 
do Śródmieścia Gdańska) oraz zawężenia ul. Trakt Konny w celu poprawy warunków wzrostu drzew w 
rzędach C i D Wielkiej Alei Lipowej. 
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• prowadzeniu odcinków ścieżek pomiędzy  pomiędzy rzędami A i B oraz C i D, które łączyć będą 
istniejące przejścia w poprzek Wielkiej Alei oraz których przebieg nie będzie wpływał negatywnie na 
warunki wzrostu drzew Wielkiej Alei Lipowej.  
2. Zaprojektowanie uzupełnienia istniejącego układu alejowego Wielkiej Alei Lipowej o 
nasadzenia nowych drzew. Uzupełnienie obejmować ma wszystkie miejsca w rzędach A, B, C, D 
Wielkiej Alei Lipowej, które nie kolidują bezpośrednio z istniejącym układem komunikacyjnym (droga, 
chodniki, torowisko) oraz infrastrukturą nadziemna powiązaną z układem komunikacyjnym, z 
uwzględnieniem zapisów pkt. 1. 
3. Adaptację do projektowanego układu drogowego i zieleni wszystkich drzew istniejących 
wchodzących w skład Wielkiej Alei, z wyjątkiem okazów zamierających. 

 

3. FORMA OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie stanowi część większej dokumentacji realizującej kolejne etapy wg pkt 1-8 OPZ. 
Opracowanie składa się z części rysunkowej oraz opisowej wraz ze schematami.  
Część rysunkowa w zakresie pkt. 1-3 OPZ obejmuje: 
- Projekt koncepcyjny zmian w układzie drogowym oraz uzupełnienia układu alejowego – rzuty 1-5, w skali 1:500 
 

4. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Wielka Aleja Lipowa powstała w latach 1768-70 zgodnie z zasadami barokowej sztuki urbanistycznej i ogrodowej. 
Łączyła ona Gdańsk z Wrzeszczem podkreślając kluczową rolę tego ciągu w strukturze miasta.  
Obecnie między jej rzędami przebiega jedna z najruchliwszych arterii Gdańska – Al. Zwycięstwa (DW nr 468) 
uzupełniana o drogę niższej klasy (ul. Trakt Konny) wraz z linią tramwajową aż do Ronda Ofiar Katynia. 
Poprzecinana jest zjazdami i przejściami dla pieszych. Na wysokości Uniwersytetu Medycznego znajdują się 
także przejścia podziemne.  
We współczesnej formie Aleja stanowi głośną i nieprzyjazną, szeroką arterię komunikacyjną, pełniącą funkcję 
przede wszystkim tranzytową. Ten dominujący sposób użytkowania negatywnie odbija się na kondycji 
fitosanitarnej drzewostanu, jego strukturze przestrzennej, a także na odbiorze alei przez użytkowników. 
Celem opracowania jest wykonanie koncepcji zmian w układzie drogowym, które pozwoli na skuteczne 
uzupełnienie struktury historycznego drzewostanu oraz udostępnienie alei użytkownikom w sposób bliższy 
pierwotnym założeniom. 
Wszystkie zmiany muszą zostać wprowadzone z poszanowaniem kontekstu urbanistycznego oraz walorów 
architektonicznych ulicy i wnętrz należących do jej korytarza. 
Układ wzajemnie powiązanych ze sobą odcinków o zróżnicowanym charakterze zostanie możliwie zintegrowany 
tworząc w ten sposób spójny, zielony ciąg komunikacyjno-rekreacyjny.  
  



REWALORYZACJA WIELKIEJ ALEI LIPOWEJ OPIS KONCEPCJI   OPZ.PKT1-3   EDYCJA A 
RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU AL_PK_AK_01-03_A luty 2021 

7 

 

5. UWARUNKOWANIA 
Podczas tworzenia koncepcji wzięto pod uwagę następujące kategorie uwarunkowań: 

 
5.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

5.1.1 WŁASNOŚĆ 
Teren stanowi własność: 
• Województwa Pomorskiego (dz.nr 609/17, 628/9 obr.55 oraz 280/1, 281/3 obr.56) 
• Skarbu Państwa (dz. Nr 404/8 obr. 55)  
Pozostaje w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarzadu Dróg i Zieleni - działki nr 404/8, 609/17, 628/9 obr.55 oraz 
280/1, 281/3 obr.56.  

5.1.2 OCHRONA PRAWNA  
Obiekt wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 285 z 23.02.1967r. – PWKZ 
 

5.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE 
Aleja spełnia obecnie dominującą funkcję komunikacyjną: 
- Al. Zwycięstwa (DW nr 468)  
- ul. Trakt Konny  
- linią tramwajowa  
 
W jej sąsiedztwie zlokalizowane są takie kluczowe obiekty jak: 

� Politechnika Gdańska 
� Opera Bałtycka  
� Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
� Centrum Onkologii 
� Gdański Uniwersytet Medyczny 
� Wojewódzki Sąd Administracyjny 
� Stacja SKM Stocznia 

 
A także:  

� Plac Zebrań Ludowych 
� Pomnik Czołg, 1 Brygady im. Bohaterów Westerplatte 
� Pomnik - obelisk "W hołdzie najmłodszym żołnierzom" 
� Pomnik Daniela Gralatha 
� Orlik. Uczniowski klub sportowy 
� Kino 

 
A także tereny zieleni: 
� Park Akademicki  
� Park Steffensów  
� Park Zielony  
� Użytek leśny Wronia Górka 

 
W związku z obecnością licznych istotnych obiektów i przestrzeni konieczne jest wzmocnienie powiązań 
pomiędzy nimi (w szczególności poprzecznych) i komunikacji pieszej i rowerowej o różnym charakterze. 
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5.3 UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE 
5.3.1 ISTNIEJĄCE 

5.3.1.1 AL. ZWYCIĘSTWA  
� Droga wojewódzka nr 468, klasy G.  
� Pas ruchu: na drodze klasy GP i G – 3,50 m; 
� Na drogach dwujezdniowych szerokość pasa ruchu kolejnego względem pasa skrajnego może być 

zmniejszona do minimalnie: 3,00 m – na drodze klasy GP i G. 
� W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na drogach klas G, Z, L i D na 

terenie zabudowy, szerokość pasa ruchu może być zmniejszona o 0,25 m 
 

5.3.1.2 TRAKT KONNY 
� Na odcinku od ul. Skłodowskiej-curie do ul. Chodowieckiego - zwężenie jezdni do jednego pasa. + 

miejsca parkingowe - “strefa tempo 30” 
� Trakt ma być drogą obsługującą wloty poprzeczne ulic prowadzących w głąb dzielnicy aniołki, 
�  zaspokajać potrzeby parkingowe tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanego tam 

kompleksu klinik gdańskiego uniwersytetu medycznego. 
� Pas ruchu: na drodze klasy D – 2,5m - w przypadku konieczności zastosowania rozwiązań 

uspokajających ruch na drogach klas g, z, l i d na terenie zabudowy, szerokość pasa ruchu może być 
zmniejszona o 0,25 m 

 
5.3.2 HISTORYCZNE 

� Jezdnia wprowadzona między rzędy alei w latach 70 XXw. 
� Nie udało się także ustalić pierwotnej nawierzchni w kontralejach. Prawdopodobnie była to nawierzchnia 

ziemna, być może z wierzchnią warstwą piasku lub żwiru. 
 

5.3.3  ZALECENIA OGÓLNE 
�  zmniejszenie szerokości pasów drogowych Alei Zwycięstwa na rzecz poszerzenia terenów biologicznie-

czynnych w obrysie rzutu koron drzew – pas ruchu 3,25m 
� Możliwość wprowadzenia w niektórych miejscach ścieżek spacerowych w obrębie wnętrza alei (bez 

głębokiego korytowania) z obrzeżami w formie stalowej listwy  
� Nawierzchnia, która byłaby zbliżona wyglądem do historycznej i wodoprzepuszczalna. 

(np.: mineralnej typu Hansegrand, Corregravel lub TerraWay).  
� Stosować rozwiązania zapobiegające kondensacji gleby w przypadku drzew w sąsiedztwie nawierzchni 

- chodniki rampowe, grunt strukturalny, komórki glebowe 
 

5.4 UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE 
5.4.1 DENDROCHRONOLOGIA 

W opracowaniach historycznych wyróżniono: 
� · I - drzewa najstarsze - lipy holenderskie z pierwotnego nasadzenia z ok. 1770 roku i  dosadzeń w 

latach 1807 i 1815.  
� · II - drzewa stare i średniowiekowe - lipy holenderskie z uzupełnień z lat 1815- 1945.  
� · III - drzewa młodsze - lipy drobnolistne, szerokolistne, krymskie i srebrzyste z  uzupełnień z lat 1945-

1990.   
� · IV - drzewa najmłodsze - głównie lipy drobnolistne i szerokolistne z dosadzeń po  1990 roku. 

 
5.4.2 SKŁAD GATUNKOWY HISTORYCZNIE 

� Do 1945 sadzono głównie Tilia x europaea  
� Po 1945 uzupełnienia z Tilia plathyphyllos i Tilia cordata, rzadziej Tilia euchlora, a sporadycznie - Tilia 

tomentosa 
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� Współcześnie nasadzenia głównie Tilia x europaea 'Pallida' 
� Nie stwierdzono związku pomiędzy poszczególnymi gatunkami lip a ich żywotnością. 

 
5.4.3 KOMPOZYCJA 

W opracowaniach historycznych określono kluczowe założenia do kompozycji stosowane podczas tworzenia 
pierwotnej struktury Alei:  
� proporcje modułów: 1+4+1 
� moduł =5,676 m (możliwe zaokrąglenie do 10cm) 
� skrajne kontraleje – 1x5,676 m,  
� środkowa 4x5,676 m = wielkość teoretyczna 22,74 m; wielkość rzeczywista - 23,18 m 
� całkowita szerokość Alei - to 6 modułów (wielkość teoretyczna - 34,056 m, wielkość rzeczywista - 34,54 

m).  
� W każdym rzędzie rosły 354 drzewa, w rozstawie, co 5,779 m 
� długość Alei = ok. 2048 m 
� drzewa na „mijankę =  rzędy przesunięte w stosunku do siebie o ok. 2,9 m 
� korony na wys.3,5m 

 

 
 

5.4.4 ZALECENIA OGÓLNE 
� Zachowanie ogrodowo-artystycznej kompozycji wizualno-przestrzennej, jej pielęgnacja albo 

regeneracja; 
� Dozwolone jest odnawianie części alei; 
� Zachowany oryginalny drzewostan, na tyle na ile to możliwe; 
� Uwzględniony wartościowy drzewostan, pochodzący z późniejszych nasadzeń; 
� Materiały odnoszące się do nawierzchni i szerokości, układu dróg, powinny umiejętnie łączyć zabytkową 

substancję alei z wymaganiami współczesnych użytkowników szlaków komunikacyjnych; 
� Przy odnawianiu alei należy zachować nie tylko drzewa reliktowe, ale także okazałe drzewa narożne 

starej alei. 
� Przy występowaniu ekstremalnych warunków siedliskowych - zasada zachowania istniejących 

wartościowych starych drzew nawet kosztem rezygnacji z dosadzeń 
� Ze względów konserwatorskich należy bezwzględnie utrzymać: moduł sadzenia, gatunek drzew i 

historyczny sposób ich formowania 
� W miejscach, gdzie obecnie występuje zaburzony rytm szpaleru – układ nowych nasadzeń odnosić się 

będzie do najstarszej zidentyfikowanej struktury w sąsiedztwie 
� Odstępstwa od historycznego gatunku lub formy, np.: wysokość pnia, kształt, korony, sposób 

prowadzenia bocznych konarów itp. – po odpowiednim uzasadnieniu 
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5.5 UWARUNKOWANIA DENDROLOGICZNE 
W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na poniższe aspekty struktury i stanu fitosanitarnego alei na 
podstawie źródeł wymienionych w rozdz.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
5.5.1 STRUKTURA GATUNKOWA ALEI 

Aleja liczy obecnie 596 drzew, na które składają się:  
� Lipa holenderska (Tilia x europaea) - 360 sztuk,  
� Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 142 sztuki,  
� Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) – 73 sztuki,  
� Lipa krymska (Tilia x europaea 'Euchlora) - 20 sztuk.  
� Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) - 2 sztuki oraz  

 
W rzędzie A znajduje się 195 lip,  
w rzędzie B - 179,  
w rzędzie C-43  
w rzędzie D-179 drzew.  
 

Na tej podstawie określono kierunki doboru gatunkowego i parametrów drzew sadzonych w ramach uzupełnień. 
 

5.5.2 STRUKTURA FITOSANITARNA  
5.5.2.1 OCENA OGÓLNA 

Wg opracowań specjalistycznych aleja jest w dobrym stanie zdrowia, drzewa w większości są żywotne.  
� 472 drzewa (79,2% wszystkich drzew) ma bardzo dobrą albo dobra kondycję.  
� 335 drzew otrzymało klasę witalności wg Rollofa 0 lub 0/1 (56,21% wszystkich drzew) 
� 137 sztuk - klasę 1 lub 1/2 (22,99% wszystkich drzew).  
� W złym stanie zdrowia jest 49 drzew (Roloff 2/3-27 sztuk,lub 3-22 sztuki),  
� 5 lip jest martwych.  

Na tej podstawie określono zalecenia ogólne. 
5.5.2.2 ZALECENIA OGÓLNE 

� 171 drzew (28,7%) nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.  
� 21 drzew - do usunięcia - martwe bądź zamierające w stopniu nierokującym szans na ich przeżycie.  
�  W przypadku drzew starych i cennych, w przypadku ich obumierania - konieczne jest pozostawienie ich 

jako świadki. W miarę możliwości szczątki pnia można pozostawić w sąsiedztwie. Przy pozostawionym 
świadku w miarę możliwości – sadzenie młodego drzewa dla zachowania ciągłości alei 

�  Drzewa zagrażające, w przypadku których nie ma możliwości zminimalizowania ryzyka powinny być 
usuwane.  

�  Zachowanie ostrożności przy usuwaniu pojedynczego drzewa ze zwartego szpaleru – w razie takie 
konieczności należy rozważyć w zamian cięcia poprawiające statykę. 

� Zdjęcie posuszu z drzew weteranów.  
� W przypadku mocno ciętych drzew (podkrzesywanych) należy z odrostów odtworzyć dolne partie ich 

koron.  
 
5.5.2.3 OCENA SZCZEGÓŁOWA - RZĄD A i B 

� W podwójnych rzędach: bardzo żywotne, cenne, zasiedlone przez gat.chronione, ale z posuszem 
grubych konarów 

� W pojedynczych rzędach (np. przy przystankach) oraz drzewa rosnące samotnie (odizolowane od 
szpaleru) są w gorszym stanie  
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5.5.2.4 ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE - RZĄD A i B 

� Usunąć posusz w podwójnych szpalerach 
� Uzupełnić szpalery pojedyncze 
� Usunąć drzewa martwe przy peronach 
� Zastąpić je nowymi z modyfikacją siedlisk (chodniki rampowe, grunt strukturalny, komórki) 

� chodniki rampowe 
-fundamenty punktowe + nawierzchnia z płyt bet. 
-fundamenty wkręcane + nawierzchnia z płyt bet.  
� grunt strukturalny 
-w korycie drogowym gł.min. 60 cm, optymalnie 90 cm.  
-wykonawca musi przedstawić badania nośności dla danego obciążenia  
� komórki glebowe 
- wys. jednej warstwy optymalnie min. 40 cm  
- polietylen HDPE lub innego atestowanego tworzywa 

 
� Skracanie wybranych odrostów i kontrola ran po cięciach, bez cięć o dużej pow.rany (do 10cm średnicy) 
� Cięcia pędów odroślowych - tylko tych w największej kolizji lub ich skracanie (podkrzesania korony są 

nieprawidłowym zabiegiem) 
� W przypadku ekstremalnej suszy należy zastosować podlewanie 
� Drzewa sędziwe z ubytkami i dziuplami - monitoring, 

 
5.5.2.5 OCENA SZCZEGÓŁOWA - RZĄD C  

� Najtrudniejsze warunki - tuż przy jezdni,  
� W najgorszym stanie fitosanitarnym  
� 43 drzewa, w tym klasy ryzyka: 

� 13 - niska,  
� 10 - umiarkowaną,  
� 33 - wysoką 
� 9 - do pilnego usunięcia.  

 
5.5.2.6  ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE - RZĄD C 

� 9 drzew do pilnego usunięcia.  
� Zwężenie jezdni i wprowadzenie nowych nasadzeń 

 
5.5.2.7 OCENA SZCZEGÓŁOWA - RZĄD D  

� Na wysokości przebudowywanego traktu konnego (od 70D do 144D) - zagęszczenie podłoża, 
zanieczyszczenie po budowie 

� Pozostałe drzewa drzew w tym rzędzie prezentują najlepszy stan, są to okazy najstarsze z dziuplami 
 

5.5.2.8 ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE - RZĄD D 
� zabiegi rewitalizacji mikrobiologicznej dla drzew przy przebudowywanym odcinku w sezonie 

wegetacyjnym 1 krotne lub powtarzane corocznie 
� =mikoryza: grzyby dobrane do gatunku i izolaty korzeniowe - agregaty żywych strzępek grzybni 

w zawiesinie hydrożelowej w ilości min 1 aplikacji (20 ml). na 1m2  powierzchni rzutu korony 
(grzyby entomopatogeniczne, nematopatogeniczne + bakterie asocjacyjne FYTOBAK) 

� =oprysk gleby preparatem kompostowym (vermikompost) oraz kompleksem mikroorganizmów 
glebowych pobranych z właściwych im siedlisk stymulującymi procesy glebotwórcze, min. 5 l/ 
drzewo  
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� = aplikacja kwasów humusowych Rosahumus o stężeniu 10 mg/l w ilości 2 l / drzewo 
� pozostawienie liści 
� mulczowanie 

� Drzewa sędziwe z ubytkami i dziuplami - monitoring, a nie zastępowanie 
� Usunąć posusz metodą cięć postarzających dla grubych konarów oraz cięć wycofujących koronę 
� Monitoring drzew z zabetonowanymi ubytkami 
� Badanie testem obciążeniowym dla drzew z ryzykiem wykrotu drzewa: 78A, 173A, 303A, 328A, 314B, 

293D i 295D. 
 
 

5.6 UWARUNKOWANIA SIEDLISKOWE 
W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na poniższe aspekty siedliskowe panujące w rejonie alei na 
podstawie źródeł wymienionych w rozdz.1 PODSTAWA OPRACOWANIA oraz obserwacji własnych. 

 
5.6.1 WARUNKI GLEBOWE 

5.6.1.1 OCENA OGÓLNA 
� 2007 – wykazane silne zasolenie, wysokie stężenie ołowiu, miedzi i cynku, mała zawartość azotu 
� Bardzo niski poziomu wilgoci w świeżo odsłanianych strukturach nawarstwień = niski poziom wód 

gruntowych.  
� Spływ powierzchniowy z nawierzchni utwardzanych osłabia zasilanie lustra wód gruntowych o wody 

opadowe 
� Współczesne, sztuczne podniesienie terenu o 0,3-0,4 m na całej długości pasów zieleni,  

 
5.6.1.2 ZALECENIA OGÓLNE 

� Zamiast murawy - ściółkowanie organicznie poprzez pozostawienie liści (nie grabienie ich), w 
sąsiedztwie studzienek burzowych wskazane jest zastosowanie niskich (do 20-30 cm) płotków  

� w możliwych miejscach zlikwidować trawniki w bezpośrednim otworzeniu drzew (obrysie rzutu koron) na 
rzecz ściółkowania lub obsadzenia wnętrz pod drzewami roślinami okrywowymi np. barwinkiem 
pospolitym, kopytnikiem pospolitym lub pnączami np. bluszczem pospolitym 

� montaż mat przeciw solnych i osłon antybryzgowych 
� W przypadku planowania lub wykonywania ewentualnych prac budowlanych należy zastosować strefy 

ochronne drzew (SOD). Każde drzewo powinno mieć zapewnioną strefę ochronną o promieniu okapu 
korony powiększoną o 1 m 

� Prace na terenie Alei powinny być wykonywane lekkim sprzętem ogrodniczym 
� Poprawa mikrobiologii gleby poprzez np. szczepionki mikoryzowe 
� Nawadnianie- rozważana możliwość wykorzystania do tego celu wody powierzchniowej (opadową lub ze 

zbiorników retencyjnych) 
� W miejscu wprowadzania nowych nasadzeń miejscowa wymiana gleby na mieszanki z ziemią urodzajną 

o prawidłowej strukturze i poziomie nawożenia 
� Uzupełnienia alei z odmian odporniejszych na: 

- suszę,  
- kompensację gleby lub jej częściowe utwardzenie, 
- zasolenie,  
- metale ciężkie w glebie 
 

5.6.2 WARUNKI MIKROKLIMATYCZNE 
5.6.2.1 OCENA OGÓLNA 

Ze względu na położenie w funkcjonalnym centrum Gdańska Al. Zwycięstwa doświadcza efektów 
mikroklimatycznych typowych dla współczesnych miast. Wstępuje tu zmieniony bilans cieplny i wodny znany jako 
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miejska wyspa ciepła. Naraża to zarówno istniejące nasadzenia na wydłużone okresy susz i zmniejszoną 
wilgotność powietrza, co stanowi problem szczególnie w przypadku gatunków mniej przystosowanych do 
współczesnego klimatu.  
Istotnym czynnikiem są także zanieczyszczenia powietrza pochodzące z niskiej emisji oraz z komunikacji kołowej 
np. dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, tlenek węgla, niemetanowe lotne związki organiczne, tlenki azotu, 
dwutlenek siarki, ołów, zanieczyszczenia pyłowe, aerozol solny. Wszystkie te związki deponowane w liściach czy 
w glebie mają znaczący wpływ na efektywność wegetacji drzew.  
Efekty te łagodzi miejscowo sąsiedztwo terenów zieleni oraz okresowo wstępujące wiatry sztormowe o sile w 
porywach do 100km/h. 
 

5.6.2.2 ZALECENIA OGÓLNE 
� Uzupełnienia alei z odmian odporniejszych na: 

- długotrwałe susze 
- zmniejszone amplitudy temperatur  
- zanieczyszczenia powietrza 
- niską wilgotność powietrza 
- podmuchów wiatru  
- przystosowanych do aktualnej strefy mrozoodporności 6b-7a 

� Rozwiązania komunikacyjne mające na celu uspokojenie ruchu oraz zwiększenie jego płynności 
� Rozwiązania komunikacyjne mające na celu zwiększenie roli transportu zbiorowego, dróg rowerowych i 

komunikacji pieszej w rejonie Alei 
 

5.6.3 INSOLACJA 
5.6.3.1 OCENA OGÓLNA 

� Aleja przebiega na osi NW-SE  
� Otaczająca zabudowa nie ma charakteru zwartych pierzei, które mogłyby wpływać na cieniowanie z 

zewnątrz, toteż aleja ma zapewnione znacznie nasłonecznienie 
� Na odcinkach zachowanych szpalerów dwurzędowych z udziałem starszego drzewostanu lokalnie 

występuje zacienie między rzędami oraz między poszczególnymi egzemplarzami 
 
5.6.3.2 ZALECENIA OGÓLNE 

� Uzupełnienia alei z odmian tolerancyjnych za zróżnicowane warunki nasłonecznienia 
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6. IDEA, ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Przyjęte założenie projektowe są zgodne z zaleceniami wyszczególnionymi w ramach uwarunkowań. 
Kluczowe będą założenia takie jak: 

� Zachowanie maksymalnej zgodności z wytycznymi konserwatorskimi w zakresie kompozycji i doboru. 
� Ograniczenie funkcji tranzytowej Alei poprzez uspokojenie ruchu kołowego (zawężenie przekroju jezdni, 

uregulowanie kwestii parkowania)  
� Ograniczenie sprowadzania wymiaru ulicy jedynie do funkcji komunikacyjnej – dążenie do osiągnięcia 

właściwych proporcji pomiędzy funkcją komunikacyjną i przestrzenią społeczną np. poprzez 
wprowadzenie ścieżek spacerowych i miejsc zatrzymania wewnątrz Alei 

� Stosowanie rozwiązań odpowiadających na obecną sytuację siedliskową (gleba, mikroklimat, 
zanieczyszczenia, nasłonecznienie). 

� Wzmocnienie powiązań kompozycyjnych między kluczowymi obiektami i terenami w sąsiedztwie. 
� Podkreślenie istotnej roli prawidłowej pielęgnacji drzew istniejących i młodych nasadzeń. 
• Podkreślenie za pomocą wprowadzanych zmian ważnych walorów urbanistycznych tj. historycznych osi 

kompozycyjnych i wnętrz urbanistycznych jak i samych budynków  
• Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacja barier architektonicznych 

 
 

7. KOMPOZYCJA I DYSPOZYCJE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 
7.1 PODZIAŁ NA ODCINKI FUNKCJONALNE 

 
RYS.3. SCHEMAT PODZIAŁU NA ODCINKI FUNKCJONALNE 

 

 
 

7.1.1 ODCINEK KLUCZOWYCH POWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH [1] 
Odcinek od Ul.A.Puszkina do Ul.J.Tuwima – po obu stronach Alei 
Na tym odcinku priorytetem funkcjonalnym jest wprowadzenie efektywnych połączeń poprzecznych i podłużnych 
między obiektami (funkcje edukacyjne / ochrona zdrowia / rozrywka) oraz terenami (parki / obiekty sportowe) 
kluczowymi z punktu widzenia użytkowników w skali miejskiej / urbanistycznej. Ważne jest także wprowadzenie 
wygodnych dojść do przystanków komunikacji miejskiej, a także uporządkowanie parkowania. 
Ze względu na znaczny stopień zachowania historycznej struktury Alei przewiduje się nasadzenia uzupełniające 
pojedyncze lub w krótszych sekwencjach (rzędy A,B,D) oraz odtwarzające w większej skali (rząd C). 
 
 

1 
4 

3 2 

5 
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7.1.2 ODCINEK PODRZĘDNYCH POWIAZAŃ URBANISTYCZNYCH [2] 
Odcinek od. Ul.J,Tuwima do – granicy terenu Placu Zebrań Ludowych / Lodowiska Gdańskiego (wys. Al. 
Zwycięstwa 59) – po SW stronie Alei 
Na tym odcinku dominuje zabudowa o historycznym charakterze, o małej intensywności, z funkcjami 
mieszkaniowymi oraz lokalnych usług. Kluczowe jest zapewnienie połączeń podłużnych, wygodnych dojść do 
przystanków komunikacji miejskiej, a także uporządkowanie parkowania. 
Ze względu mniejszy stopień zachowania historycznej struktury Alei przewiduje się nasadzenia w większej skali 
uzupełniające i odtwarzające (rząd C i D) 
 

7.1.3 ODCINEK PRZEJŚCIOWY [3] 
Odcinek – od granicy terenu Placu Zebrań Ludowych / Lodowiska Gdańskiego (wys. Al. Zwycięstwa 59) do 
Ronda Ofiar Katynia – po SW stronie Alei 
Na tym odcinku brak zabudowy – sąsiadujący teren to obszar okresowo użytkowany na potrzeby rekreacji i 
imprez masowych. Kluczowe jest zapewnienie czytelnego układu prowadzącego na teren Placu Zebrań 
Ludowych / Lodowiska Gdańskiego i wygodnych dojść do przystanków komunikacji miejskiej.  
Ze względu mniejszy stopień zachowania historycznej struktury Alei przewiduje się nasadzenia w większej skali 
uzupełniające i odtwarzające (rząd C i D) 
 

7.1.4 ODCINEK POWIĄZAŃ PIESZCH [4] 
Odcinek od Pomnika Czołgu do Ronda Ofiar Katynia – po NE stronie Alei 
Na tym odcinku sąsiedztwo funkcjonalne stanowi Park Steffensów. Kluczowe jest zapewnienie połączeń 
podłużnych i poprzecznych, wygodnych dojść do przystanków komunikacji miejskiej w tym stacji kolejowej. 
Istotny czynnik stanowi tu także komunikacja rowerowa. 
Ze względu na znaczny stopień zachowania historycznej struktury Alei przewiduje się nasadzenia uzupełniające 
pojedyncze lub w krótszych sekwencjach (rzędy A, B) 
 

7.1.5 WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY [5] 
Rejon Ronda Ofiar Katynia  
Na tym odcinku brak zabudowy – dominuje funkcja komunikacyjna. Najistotniejsze będą tu działania mające na 
celu minimalizowanie negatywnego odbioru terenu i kreowanie bardziej ludzkiej skali za pomocą nasadzeń oraz 
wyposażenia. Kluczowe jest także zapewnienie czytelnego układu prowadzącego do przystanków komunikacji 
miejskiej w tym stacji kolejowej. 
W rejonie węzła Aleja ma charakter szczątkowy. Zakłada się możliwość pojedynczych dosadzeń. 

 
7.2 PRZYJĘTE ZASADY KOMPOZYCYJNE  

Jako priorytetową zasadę kompozycyjną przyjęto zachowanie modułu historycznego 5,676m (zaokrąglenie 5,7m) 
pomiędzy rzędami oraz 5,779 (zaokrąglenie 5,8m) między drzewami w rzędach. Zachowano także proporcje 
modułów 1+4+1 oraz układ sadzenia na mijankę. W przypadku, gdy występowało zaburzenie modułu, układ 
nowych nasadzeń dowiązywano do najstarszej zidentyfikowanej struktury w sąsiedztwie. Zasady te realizowano 
wszędzie, gdzie było to możliwe. 
  



REWALORYZACJA WIELKIEJ ALEI LIPOWEJ OPIS KONCEPCJI   OPZ.PKT1-3   EDYCJA A 
RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU AL_PK_AK_01-03_A luty 2021 

17 

 

8. UKŁAD DROGOWY 
8.1 ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

Koncepcja przewiduje ograniczenie komunikacji kołowej na rzecz komunikacji pieszej i rowerowej. Efekt ten 
osiągnięty zostanie poprzez: 

� zwężenie przekroju jezdni w Al. Zwycięstwa (2 pasy szer. 3,25m) i w ramach Traktu Konnego (pas szer. 
3,5m oraz pas postojowy szer. 2m) 

� uregulowanie kwestii parkowania – parkowanie równoległe w ramach Traktu Konnego 
� wprowadzenie lokalnych ścieżek spacerowych w ramach Alei między rzędami A i B 
� likwidację barier architektonicznych 
� usprawnienie funkcjonowania połączeń poprzecznych 
� zachowanie istniejących ciągów rowerowych 

 
8.2 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DLA CIĄGÓW JEZDNYCH 
8.2.1 Aleja Zwycięstwa 
� Zmniejszenie szerokości pasów drogowych na rzecz poszerzenia terenów biologicznie-czynnych w 

obrysie rzutu koron drzew – pas ruchu szer. 3,25m 
� Mniejsze promienie łuków w celu uspokojenia ruchu 
� Nawierzchnia bitumiczna  
� Obrzeża obniżone w rejonach przejść dla pieszych 

 
8.2.2 Trakt Konny 
� Zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy 
� Zmniejszenie szerokości pasów drogowych w ramach Traktu Konnego – 3,5 m 
� Wprowadzenie pasa postojowego szer. 2m 
� Nawierzchnia bitumiczna 
� Obrzeża obniżone w rejonach przejść dla pieszych 

 
8.3 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MIEJSC POSTOJOWYCH 
� Zwolnienie chodnika z parkowania na rzecz ruchu pieszych i zieleni (niskiej, lokalnie wysokiej) 
� Parkowanie równolegle w pasach postojowych szer. 2m (wyznaczonych linią P-19) 
� Ew. zapewnienie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami 
� Ograniczenie nielegalnego parkowania na chodniku poprzez wprowadzenie zielni niskiej wzdłuż 

krawężnika 
� Dostęp do pasa postojowego poprzez przejścia w zieleni niskiej, wzdłuż krawężnika opaską z 

nawierzchni utwardzonej szer. 50cm 
� Nawierzchnia bitumiczna  
� Obrzeża obniżone w rejonach przejść dla pieszych 
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Fot.1. Trakt Konny na wyremontowanym odcinku  
(fot.P.Świderski, 08.2019, źródło: https://dziennikbaltycki.pl/trakt-konny-juz-przejezdny-trasa-po-modernizacji-ma-zupelnie-inny-charakter-zdjecia/ga/c1-14386367/zd/38270823) 

 

 
Fot.2. Obiekt referencyjny – ciag jezdny z parkowaniem równoległym separowanym pasem zieleni, 
(źródło: http://www.landezine.com/index.php/2017/04/constitution-avenue-canberra-by-jane-irwin-landscape-architecture/20170269_jg_1831/) 

 
8.4 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DLA CIĄGÓW PIESZYCH 
� Pozostawienie istniejących ciągów pieszych 
� Ułatwienie dostępu do przejść dla pieszych  
� W miejscach niewymagających przebudowy nawierzchni, nawierzchnia może pozostać bez zmian lub 

zostać przebudowana zgodnie z obecnymi standardami - w zależności od decyzji Zamawiającego. 
� Zieleń niska towarzysząca ciągom do uszczegółowienia na kolejnych etapach opracowania 
� Wprowadzenie ścieżki spacerowej w obrębie Alei: 

� głównie między rzędami A i B – ze względu na najlepsze zachowanie drzewostanu 
historycznego, co zapewnia korzystne warunki akustyczne i mikroklimatyczne dla 
użytkowników - łącznie na odcinku dł.1210m, szer.2m 

� odcinek łączący kluczowe przystanki i obiekty: między Operą Bałtycką / Parkiem Akademickim i 
Politechniką a ul. Traugutta 

� ścieżki z nawierzchni nawiązującej do historycznych traktów ziemnych – z mineralnej 
systemowej nawierzchni przepuszczalnej, zapewniającej trwałość i stabilność podłoża 

� prace prowadzone bez korytowania, ograniczając się do zastosowania głównie dwóch 
wierzchnich warstw nawierzchni mineralnej (3cm +5cm) z uwagi na obecność korzeni drzew 
istniejących; 

� obrzeża z tworzywa w kolorze czarnym, montaż za pomocą szpil systemowych  
 



REWALORYZACJA WIELKIEJ ALEI LIPOWEJ 
RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

Fot.3. Obiekt referencyjny – aleja lipowa z ciągiem pieszym 
(źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allee_noerdlich_des_Mittelkanals_Schlosspark_Nymphenburg_Muenchen
https://hotelsinabudhabi.info/p/B3m3uDYio-T) 

 

Fot.4. Nawierzchnia mineralna z obrzeżami z tworzywa
(żródło: http://hansegrand.pl/portfolio/) 

 
� wprowadzenie lokalnych miejsc zatrzymania z wyposażeniem wypoczynkowym

Fot.5. Poszerzenia w ramach ciągów pieszych z wyposażeniem 
(żródło: http://hansegrand.pl/portfolio/) 

 
� Możliwość wprowadzenia 

rzędom C i D na odcinku od ul.M.Smoluchowskiego do ul.M.Skłodowskiej
Daniela Gralatha; nawierzchnia mineralna;

OPIS KONCEPCJI   OPZ.PKT1-3  
AL_PK_AK_01-03_A 

z ciągiem pieszym w Nymphenburku, w ramach Schlosspark  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allee_noerdlich_des_Mittelkanals_Schlosspark_Nymphenburg_Muenchen-1.jpg 

 
z tworzywa oraz możliwa kolorystyka nawierzchni – szara lub ziemista 

wprowadzenie lokalnych miejsc zatrzymania z wyposażeniem wypoczynkowym

. Poszerzenia w ramach ciągów pieszych z wyposażeniem  

Możliwość wprowadzenia dodatkowych ścieżek pieszych w ramach poszerzenia towarzyszącego 
rzędom C i D na odcinku od ul.M.Smoluchowskiego do ul.M.Skłodowskiej-Curie w rejonie pomnika 

; nawierzchnia mineralna;  
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szara lub ziemista  

wprowadzenie lokalnych miejsc zatrzymania z wyposażeniem wypoczynkowym 

 

poszerzenia towarzyszącego 
Curie w rejonie pomnika 
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9. ZIELEŃ 
9.1 ZIELEŃ ISTNIEJĄCA 

Koncepcja zakłada zachowanie wszystkich drzew istniejących poza zagrażającymi lub martwymi. Część 
martwych drzew pozostawiona będzie jako tzw. świadki. Wszystkie drzewa istniejące wskazane w opracowaniu 
inwentaryzacyjnym powinny zostać poddane stosownym zabiegom poprawiającym ich statykę, stan zdrowotny 
czy warunki siedliskowe m.in. 

� zdjęcie posuszu, 
� skracanie wybranych odrostów,  
� cięcia pędów odroślowych - tylko tych w największej kolizji,  
� monitoring, 
� podlewanie, 
� zabiegi rewitalizacji mikrobiologicznej,  
� ściółkowanie organicznie lub nasadzenia roślinności okrywowej, 
� montaż mat przeciw solnych i osłon antybryzgowych, 
� nawadnianie. 

Ponadto prace na terenie Alei powinny być wykonywane lekkim sprzętem ogrodniczym z zachowaniem strefy 
ochronnej drzew o promieniu okapu korony powiększonym o 1 m. 
 

9.2 DRZEWA PROJEKTOWANE 
9.2.1 ZAŁOŻENIA KOMPOZYCYJNE 

Koncepcja zakłada wprowadzenie uzupełnień o różnym stopniu intensywności, aby uczytelnić linie szpalerów. W 
rzędach A i B oraz na pewnych odcinkach D wprowadzane są pojedyncze drzewa projektowane lub krótkie 
sekwencje zgodnie z historycznym modułem. W rzędzie C i częściowo D (bliżej Ronda Ofiar Katynia) większość 
stanowić będą nowe nasadzenie. 
Na układ nowych nasadzeń miały także wpływ: 

• istniejący drzewostan wartościowy (rezygnacja z uzupełnień w przypadku, gdy nowe drzewo mogłoby 
stanowić zagrożenie dla trwałości tkanki historycznej) 

• konieczność zachowania przejść dla pieszych i funkcjonalności peronów przystanków tramwajowych 
• podkreślenie powiązań urbanistycznych z sąsiadującymi terenami  

• infrastruktura naziemna (latarnie lub słupy trakcji tramwajowej brano lokalnie przy rozliczaniu 
szczegółowych odstępów między drzewami) 

• infrastruktura podziemna  
- modyfikacja układu lub rezygnacja z nasadzeń lokalnie przy zbliżeniach do płytko położonych sieci lub 
sieci o podwyższonym ryzyku uszkodzeń np. gazociag lub ciepłociąg  
- wprowadzenie nasadzenia przy założeniu stosowania systemów ochrony sieci (ekrany boczne i denne) 
dla głębiej położnych sieci (wodociągowa, kanalizacyjna) 
 

9.2.2 DOBÓR GATUNKOWY  
Ze względu na historyczny charakter Alei konieczne jest odwołanie się do pierwotnego gatunku  
tj. Tilia xeuropaea. Proponowana odmiana musi mieć kompatybilny pokrój, sposób wzrostu, kolorystykę 
ulistnienia i kory. Ze względu na zdiagnozowane wcześniej współczesne zagrożenia dla prawidłowej wegetacji, 
konieczne jest zastosowanie odmiany odporniejszej na warunki miejskie i charakterystyczne cechy klimatu 
lokalnego (susze, upały, niską wilgotność powietrza, zanieczyszczenia powietrza, silne podmuchy wiatru, 
kompensacja gleby, zanieczyszczenia metalami ciężkimi i zasolenie gruntu, z mrozoodpornością dla strefy 6b-
7a). 
W wyniku analizy wyłoniono proponowaną odmianę, która stanowi kompromis między dwoma decydującymi 
grupami czynników : Tillia xeuropaea ‘Pallida’ 
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9.2.3 PARAMETRY MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 
Projektowane drzewa będą to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkółkowane o 
zwartym pokroju charakterystycznym dla odmiany. Okazy te będą dostarczone jako rośliny z bryłą korzeniową.  
Materiał roślinny musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu 
produkcyjnego. Wszystkie części rośliny muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach, o średnicach 
większych niż 1,5 cm. Rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów. Materiał nie może być 
przechowywany dłuższy czas w chłodni. 
Po posadzeniu należy przeprowadzić cięcia prześwietlające i formujące pod nadzorem Architekta nadzorującego 
realizację projektu.  
Wszystkie drzewa wybierane przez Nadzór Autorski na podstawie przedstawionych zdjęć materiału 
reprezentatywnego każdego projektowanego gatunku (D1 itd). Zdjęcia wykonane z dwóch stron, z obrotem o 
90st. 
Legenda do oznaczeń w wykazach materiału roślinnego:   

wys. – minimalna wysokość drzewa bez bryły; 
3 xp – minimalna wymagana ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania; 
ob. – minimalny obwód pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu, w którym rośnie; 
szer. – minimalna średnica korony; 
soliter – roślina prowadzona w szkółce jako egzemplarz swobodnie rosnący, o pokroju korony właściwym dla 
gatunku i odmiany. Korona musi być symetryczna 
bryła – roślina kopana z bryłą korzeniową odpowiednio zabezpieczoną tkaniną jutową i siatką drucianą. Na 
brzegach bryły brak widocznych cięć korzeni o średnicy większej niż 1 cm; 
forma pienna/soliter wysokopienny – drzewa prowadzone jako materiał alejowy, pień prosty, pozbawiony 
pozostałości po konarach. Wysokość pnia mierzona od projektowanego poziomu materiału wykańczającego 
powierzchnię pod drzewami do najniższych konarów korony; 
 
Proponowane wstępne parametry w momencie sadzenia: 
soliter wysokopienny, ob. pnia 35-40cm, wys. 700-900cm, szer. min. 250cm, wysokość pnia min. 250 cm, bryła 
min.5xp, wys. bryły max 60cm 
Zdjęcie przykładowego materiału: 
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9.2.4 SPOSÓB SADZENIA 
Drzewa sadzone w przestrzeni nawierzchni sadzone będą z zastosowaniem kratownic osłonowych zlicowanych z 
poziomem nawierzchni, chroniących przed uszkodzeniami i ubiciem gruntu wokół bryły korzeniowej drzewa.  
 
Drzewa sadzone na platformach przystankowych sadzone będą z zastosowaniem kratownic w standardzie 
miejskim lub z zastosowaniem nawierzchni nadwieszonej (zadanie 8), chroniących przed uszkodzeniami i 
ubiciem gruntu wokół bryły korzeniowej drzewa, tak aby nie stanowiły przeszkody i nie zagrażały mobilności w 
szczególnie wąskich obszarach.  
 
Grunt pod nasadzenia drzew projektowanych musi być odpowiednio przygotowany, tj. planowana jest wymiana 
gruntu na głębokość 60-100cm (w zależności od sytuacji w terenie) oraz zastosowanie gruntu strukturalnego pod 
nawierzchniami w układzie pasowym o min. szer.2,5m, optymalnie 3 m (jeżeli nie zostaną wykonane 
nawierzchnie nadwieszone - patrz. zadanie 8). Wskazane jest zastosowanie odpowiednich systemów 
napowietrzania i nawadniania drzew tj. pętle rur drenarskich zakończonych kielichami napowietrzającymi. 
 
W sytuacji zbliżenia projektowanego drzewa do sieci infrastruktury podziemnej wskazuje się dążenie do 
zachowania projektowanej kompozycji nasadzeń przy dołożeniu wszelkich starań, aby dostosować w sposób 
optymalny sposób sadzenia zważywszy na rodzaj przebiegającej sieci. Zakłada się stosowanie ekranów 
przeciwkorzeniowych oraz rur dzielonych na sieciach istniejących. 
 
Ze względu na sąsiedztwo istniejących drzew konieczne jest wykonywanie prac przez wyspecjalizowany zespół 
wykonawczy, wyłącznie lekkim sprzętem oraz ręcznie pod nadzorem uprawnionego inspektora d.s. zieleni. Dół 
pod nasadzenia o średnicy ok 2x śr.bryły. 
 
Przykładowe schematy sadzenia do uszczegółowienia na kolejnych etapach opracowania: 
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RYS.1. PRZYKŁADOWY DETAL - SADZENIE DRZEW W ZIELENI 
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RYS.2. PRZYKŁADOWY DETAL - SADZENIE DRZEW W OBRĘBIE NAWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM 
KRATY OSŁONOWEJ (PATRZ. ZADANIE 8) 
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RYS.3. PRZYKŁADOWY DETAL - SADZENIE DRZEW W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW Z ZASTOSOWANIEM 
KRATY OSŁONOWEJ (PATRZ. ZADANIE 8) 
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9.2.5 WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Zakłada się wprowadzenie wyposażenia uzupełniającego wspomagającego wegetację drzew. 
 
 

9.2.5.1 KT1- KRATOWNICE ŻELIWNE - ROZWIĄZANIE WARIANTOWE 
Zaleca się wprowadzenie spójnych elementów wyposażenia wzdłuż całej Alei Zwycięstwa i Traktu Konnego. 
Lokalizacja pod koronami drzew szpalerowych wzdłuż głównych ciągów i / lub na przystankach 
 
WYMIARY: 
wymiary w rzucie: 1500x 1500 mm lub 2000x2000mm; w szczególnych przypadkach zakłada się wykonanie kraty 
wg intywidualnego projektu - dot. drzew adaptowanych 
 
WSKAZANIA DOTYCZĄCE FORMY : 
Forma kwadratu z wycięciami wg wskazanego wzoru poniżej: 
 
wzór: 

 
Rysunek 1. Kratownica żeliwna - rysunek poglądowy 

 
 
WSKAZANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU I KOLORYSTYKI: 
Żeliwna krata osłonowa wraz z obrzeżem jako integralną systemowa częścią kraty osłonowej. 
Składająca się z 4 części. Zawierająca otwory na kielichy napowietrzające. 
Kratownica malowana  proszkowo na kolor RAL 7016. 

 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU: 
Górna powierzchnia kraty zliczana z poziomem nawierzchni sąsiadującej 

 
9.2.5.2 KT2- NAWIERZCHNIA WYNIESIONA - ROZWIĄZANIE WARIANTOWE 

Lokalizacja – na platformach przystankowych. Systemowe rozwiązanie nawierzchni nadwieszonej na konstrukcji 
z punktowych śrub wkręcanych w grunt oraz kraty pomostowej i układanej na niej nawierzchni. 

 
WYMIARY: 
dostosowane do sytuacji w terenie - rozwiązanie systemowe 
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SZKIC: 

 
 

 
9.2.5.3 OSŁONY ANTYBRYZGOWE 

Zaleca się wprowadzenie spójnych dla całego obszaru osłon antybryzgowych przy skrzyżowaniach z przejściami 
dla pieszych i w rejonie peronów tramwajowych w przypadku styku z krawędzią jezdni 
 
WYMIARY: 
wys. 110cm, szer. 120cm,  
 
WSKAZANIA DOTYCZĄCE FORMY: 
Wygrodzenie w formie ramy stalowej z szybą  
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WSKAZANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU I KOLORYSTYKI: 
Rama z profili stalowych ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7016, z szybą ze szkła hartowanego 
 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU: 
Podziemny, do fundamentu betonowego 

 
9.2.5.4 OSŁONY PRZECIWSOLNE 

Zaleca się wprowadzenie spójnych dla całego obszaru osłon przeciwsolnych na stylu ciągu jezdnego z zielenią 
niską 
 
WYMIARY: 
350 mm 2500 mm 
 
WSKAZANIA DOTYCZĄCE FORMY: 
Wygrodzenie w formie ramy stalowej z możliwością montażu osłon tymczasowych przeciwsolnych   

 

 
 
WSKAZANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU I KOLORYSTYKI: 
Rama z profili stalowych ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7016 
 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU: 
Podziemny, do fundamentu betonowego 
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10.  MOŻLIWOŚĆ ETAPOWANIA PRAC 
Prace realizacyjne można wstępnie podzielić na etapy. 
Etap I – Prace ogrodnicze, niezwiązane z przebudową ulicy i chodników. i nie wymagają pozyskiwania 
uzgodnień. 
Etap II – obejmuje prace ogrodnicze wymagające przebudowy ulic i chodników (zezwoleń i uzgodnień), 
koniecznych do wszczęcia procesu realizacji założeń projektowych. Etap ten można podzielić na podetapy 
pośrednie  
Etap III – Obejmuje prace związane z wprowadzaniem ewentualnych zmianam wychodzących poza zakres pasa 
drogowego, będących jednak rozszerzeniem opracowania koncepcyjnego (rejony skrzyżowań wymagających 
przebudowy sieci itd.) 
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12.  WYKAZ RYSUNKÓW 
 

RZUTY - skala 1:500: 
01_02_03-01-01 - Zmiany w układzie drogowym oraz uzupełnienie układu alejowego - ark.1/5 
01_02_03-01-02 - Zmiany w układzie drogowym oraz uzupełnienie układu alejowego - ark.2/5 
01_02_03-01-03 - Zmiany w układzie drogowym oraz uzupełnienie układu alejowego - ark.3/5 
01_02_03-01-04 - Zmiany w układzie drogowym oraz uzupełnienie układu alejowego - ark.4/5 
01_02_03-01-05 - Zmiany w układzie drogowym oraz uzupełnienie układu alejowego - ark.5/5 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI - ZADANIE PKT. 8 OPZ 
DETALE - skala 1:20: 
08-01-01A - Sadzenie drzew w obrębie przystanków - wariant 1  
08-01-01B - Sadzenie drzew w obrębie przystanków - wariant 1  
08-01-02A - Sadzenie drzew w obrębie przystanków - wariant 2 
08-01-02B - Sadzenie drzew w obrębie przystanków - wariant 2 
08-02-01A - Sadzenie drzew w obrębie chodników - wariant 1  
08-02-01B - Sadzenie drzew w obrębie chodników - wariant 1  
08-02-02A - Sadzenie drzew w obrębie chodników - wariant 2  
08-02-02B - Sadzenie drzew w obrębie chodników - wariant 2  
 












