
Projekt Zagospodarowania Terenu Osiedla Mieszkaniowego w Raszynie
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donice betonowe istniejące 
donice betonowe projektowane 
płyta trawnikowa PCV

palisada istniejąca

palisada projektowana

istniejące ogrodzenie ażurowe

planowane oświetlenie LED

granica działki

trawnik

nawierzchnia z kostki

nawierzchnia asfaltowa/betonowa

podsypka z kory 

krzewy iglaste

krzewy liściaste
otoczaki

drzewo istniejące

drzewo projektowane

LEGENDA

1. Główny plac
 1a Berberis thunbergii ' Green Carpet'  - Berberys Thunberga 16 sztuk  ok. 12 zł/ szt.
 1b Juniperus horizontalis - Jałowiec płożący  12 sztuk  ok. 13 zł/szt.
 1c Salix integra ' Hakuro- nishiki' - Wierzba odm. Hakuro- nishiki  5 sztuk ok. 25-30 zł/szt. szczepione 
      na pniu wys. ok. 140 cm
 1d Thuja occidentalis ' Golden Globe' - żywotnik zachodni 8 sztuk ok. 30 zł/ szt.

2. Altana
 2a Euonymus Fortunei ' Emerald'n Gold' - Trzmielina Fortunea  18 sztuk  ok. 8 zł/ szt.
 2b Euonymus Fortunei 'Canadale Gold'  - Trzmielina Fortunea 18 sztuk  ok. 8 zł/ szt.

3. Przejście na tylni parking
 3a Berberis Thunbergii 'Admiration'  - Berberys Thunberga 48 sztuk  ok. 12 zł/ szt.
 3b Juniperus Chinensis ' Plumosa Aurea' - Jałowiec chiński 16 sztuk  ok. 13 zł/szt.
 3c Pinus mugo var. pumilio  - Sosna górska   5 sztuk ok. 12 zł/szt., większy
      egzemplarz ok 30 zł/szt.

4. Droga za budynkiem
 4a Donice betonowe
 4b Euonymus Fortunei ' Emerald'n Gold' - Trzmielina Fortunea 8 sztuki  ok. 8 zł/ szt.
 4c Juniperus P�tzeriana 'Gold Star' - Jałowiec P�tzera  4 sztuki  ok. 30- 35 zł/szt.

5. Parking
 5a Hedera helix - Bluszcz pospolity   12 sztuk  ok. 9 zł/szt.
 5b Salix integra ' Hakuro- nishiki' 
  - Wierzba całolistna odm. Hakuro- nishiki  9 sztuk  ok. 25-30 zł/szt. szczepione 
      na pniu wys. ok. 140 cm
 5c Spirea japonica ' Walbuma' - Tawuła japońska  50 sztuk  ok. 12 zł/szt.

6. Tył budynku
 6a Euonymus Fortunei  - Trzmielina Fortune’a szczepiona na pniu  4 sztuki ok. 40 zł/ szt.
 6b Hosta - Funkia    16 sztuk ok. 8 zł/ szt.
 

7. Zbiornik retencyjny 
 7a Euonymus Fortunei ' Canadale Gold' - Trzmielina Fortunea  15 sztuk ok. 8 zł/ szt.
 7b Hosta - Funkia    12 sztuk  ok. 8 zł/ szt.
 7c Iris sibrica - Kosaciec syberyjski    7 sztuk ok. 15 zł/ szt.
 7d Viburnum plicatum - Kalina japońska  5 sztuk  ok. 18- 25 zł/szt.
 

ROŚLINNOŚĆ PROJEKTOWANA cenailość

zbiornik retencyjny

Tawuła japońska 
Spiraea japonica ’Walbuma'

wierzba hakuro- nishiki Hedera helix

przestrzeń parkingowa została 
osłonięta pnącym się bluszczem 
pospolitym, tworzącym zieloną 
ścianę

poniżej otoczaki kamienne stanowiące 
barierę ochroną przed samochodami

wzdłuż miejc parkingowych
zastosowano roślinność dekoracyjną 
zarówno na wysokości wzroku jak
i poniżej

Trzmielina Fortunei ' Emerald'n Gold'

Trzmielina Fortunei 'Canadale Gold'

altana stanowi punkt centralny 
miejsca wypoczynkowego, 
naturalnie zacienia, a obrośnięta 
bluszczem zapewnia walory 
estetyczne i dodatkowo osłania przed
warunkami atmosferycznymi

zastosowany gatunek stanowi atrakcję
również zimą

proponowana roślinność wzmocni
obrzeża zbiornika wodnego i 
urozmaici kolorystykę już istniejących 
roślin - barwinka oraz bluszczu

granicę terenu wypoczynkowego 
wyznacza żywopłot z berberysa 
i żywotnika

wskazane jest wyrónanie terenu w 
miejscu planowanej piaskownicy

Berberis Thunbergii 'Admiration'

Juniperus Chinensis ' Plumosa Aurea'

Pinus mugo var. pumilio

zastosowana roślinność zmniejszy powierzchnię 
trawnika, co ułatwi pielęgnację
zimozielone nasadzenia Pinus mugo ubarwi szarą 
elawację budynku, 
a różowo zabawiony Berberys Thunbergii 
odm. ‘Admiration’ nada ciekawego kontrastu dla 
posadzonych w centalnej części jałowców; całość 
aranżacji wymaga ściółki z kory

Hosta Hosta - kwitnienie

trzmielina Fortune’a szczepiona na pniu

nasadzenia z trzmieliny piennej stanowią ciekawą arnażację 
umiejscowioną w przestrzeniach między oknami;
hosta ulokowane tuż przy trzmielinie uatrakcyjni przestrzeń 
tworząc dwukolorowe, przyziemne kobierce

Berberis thunbergii 'Green Carpet'- jesienią Berberis thunbergii 'Green Carpet' - wiosną

Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta'

Salix integra ‘Hakuro-nishiki’

punktem centralnym jest okrągła kompozycja pośrodku 
trawnika.  celem jest stworzenie kameralnej przestrzeni 
wypoczynkowej wewnątrz podwórka, miejsca spotkań 
oraz przyjemnego widoku zarówno od strony parkingu 
jak i z okien bloku

zbiornik wykonany z płyt trawnikowych PCV 
poprawią chłonność podłoża i jego estetykę;

w przestrzeniach kratek nasadzenia z traw 
przykryją okresowo gromadzącą się wodę,
wókół zbiornika niskie nasadzenia z hosty 
i trzmieliny płożącej zrekompensują brak 
trawnika oraz nadają ciekawe akcenty 
kolorystyczne;

tłem dla naturalistycznej kompozycji są 
kwitnące na biało krzewy kaliny

Juniperus P�tzeriana 'Gold Star'

propozycją jest naprzemienne użycie istniejącego świerka 
odm. ‘Conica’ wraz z jałowcem płożącym, którego pędy 
przewisają okrywając betonową donicę

donica betonowa

Trzmielina Fortune'a

Viburnum plicatum

Hosta

Iris sibrica

Euonymus Fortunei ' Canadale Gold'

średnica okrągłej nawierzchni to 6m

główny szlak komunikacyjny 1,5m

dodatkowa ścieżka 80cm

Juniperus Chinensis ' Plumosa Aurea'

głównym założeniem zagospodarowania przestrzennego jest uatrakcyjnienie wnętrza osiedla mieszkalnego poprzez odpowiedni dobór roślin
 ponadto nasadzenia z roślin długoletnich i zmniejszenie przestrzeni trawnika ma na celu ułatwienia pielęgnacyjne 

powstała w ten sposób ścieżka otoczona roślinami i podłożem z kory ma zapobiegać powstawaniu 
przedeptów wewnątrz znajdują się ławki oraz śmietnik

większe koło to kompozycja roślinna z berberysa ‘Green Carpet’  oraz płożącej odmiany jałowca 
‘Andorra Compacta' tworzy atrakcyjną arażancję, która zmienia kolor w zależności od pory roku. dobór 
kolorystyczna ma na celu stworzenie srebrnego podłoża poprzetykanego kolorowym berberysem

mniejsze koło wypełnione jest jałowcem o pędach wzniesionych na wysokość ławki

zczepiona na pniu wierzba Hakuro-nishiki’ dominuje nad niższymi nasadzeniami tworząc 
wielopoziomowe wrażenia kolorystyczne

150cm szerokości

150cm szerokości

80cm
 szerokości


