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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2145E  ŁANIĘTA – IMIELNO – OSTROWY – DĄBROWICE – MARIOPOL

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

I. Opis techniczny

II. Inwentaryzacja drzewostanu (Opis)

III. Projekt wycinki drzew i krzewów (Opis)

IV. Wskazówki pielęgnacyjne

V. Część rysunkowa

- rys. nr 1   Plan orientacyjny 

- rys. nr 2  Inwentaryzacja zieleni   skala 1:500

- rys. nr 3  Inwentaryzacja zieleni   skala 1:500
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 OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

 Umowa zawarta z Inwestorem.

 Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.

 Aktualna mapa do celów projektowych.

 Projekt zagospodarowania terenu.

 Spis z natury oraz domiary w terenie.

 Przepisy prawne.

 Literatura fachowa.

2. Zakres i cel inwentaryzacji

Inwentaryzację  sporządzono  na  zasadzie  spisu  z  natury,  przeprowadzonego  na  gruncie,

w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową.

Celem  spisu  było  określenie  faktycznego  usytuowania  w  terenie  drzew  i  krzewów  oraz

ocena ich stanu zdrowotnego.

Zakres inwentaryzacji ograniczono do terenów leżących w pasie drogowym.

II. Inwentaryzacja drzewostanu

Występujący  na  terenie  opracowania  drzewostan  jest  usytuowany  wzdłuż  drogi  i  raczej

jednolity. Wśród drzew dominujące są dąb szypułkowy oraz lipa drobnolistna.  Roślinność

znajduje  się  w pasie  drogowym,  stwarzając  zagrożenie  dla  poruszających się  pojazdów i

pieszych.  Usunięcie  poniżej  wymienionych  drzew  oraz  krzewów  jest  niezbędne  w  celu

wykonania projektu przebudowy DP 4314W na odcinku Majdan – Poświętne.

III.  Projekt wycinki drzew i krzewów

Na projektowanym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew. 

IV. Wskazówki pielęgnacyjne

Z koron drzew należy usuwać posusz. Rany po obłamanych konarach, obłamane gałęzie 

należy obcinać, nie zostawiając czopów. Egzemplarze porażone chorobami np. huba, jemioła 

zaleca się usuwać. Przy ciągach pieszych trzeba przycinać gałęzie zwieszające się poniżej 

2,2m nad drogą.
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