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Opis projektu nr: 48198.
Ogólna charakterystyka działki
Działka objęta projektem ma powierzchnię 357 m2. Znajduję się na niej dom w
zabudowie szeregowej. Wilgotność na działce jest umiarkowana, ziemia jest żyzna.
Działka jest nasłoneczniona. Gospodarze chcieliby na działce uprawiać warzywa i owoce.
Ogród ma być spokojny, pełny harmonii i spokoju. Ma być miejscem wytchnienia i
kontaktem z przyrodą po ciężkim dniu.

Opis projektu
Ogród zaprojektowano w stylu swobodnym zbliżonym do natury. Kształty rabat są
zaokrąglone i łagodnie oddzielają strefę roślin od trawnika. Okrągły zaułek na tyłach
ogrodu będzie bardziej kameralnym miejscem do odpoczynku niż strefa przy domu.
Meandrujące krawędzie rabat sprawiają że ogród jest bardziej urozmaicony i ciekawy. W
tym projekcie proponujemy różnorodność krzewów, kwitnących bylin i ozdobnych traw,
co stworzy atmosferę sielskości i przytulności. Pnącza rozpięte na kratkach świetnie
spełnia swoją rolę przesłony przed wiatrami oraz wzrokiem sąsiadów.

Szacunkowy kosztorys
Wymiary i ilości
Powierzchnia działki: ~357 m2
Powierzchnia wszystkich rabat: ~72 m2
Powierzchnia trawnika: ~126 m2
Długość obrzeży: ~71 m
Powierzchnia budynku mieszkalnego: ~88 m2
Powierzchnia tarasu: ~30 m2
Powierzchnia bruku: ~39 m2
Rośliny niskie (byliny, pnącza, cebulowe): 195 szt.
Rośliny średniej wielkości (krzewy, rośliny wrzosowate, róże, niskie rośliny iglaste): 210
szt.
Rośliny wysokie (drzewa, wysokie rośliny iglaste): 5 szt.
Orientacyjne ceny
Podane poniżej ceny są średnimi wartościami podawanymi przez specjalistyczne firmy
ogrodnicze. Ceny różnie kształtują się w różnych rejonach Polski, podane poniżej wartości
są jedynie cenami orientacyjnymi.
•
Oczyszczenie gruntu, nawiezienie nowej żyznej ziemi i ukształtowanie terenu to
koszt około 5zł za 1 m2.
•
Koszt założenia trawnika, robocizna i zużyte materiały to
trawnik siany : 10zł za 1 m2.
trawnik z rolki 30zł za 1m2.
•
Obrzeża wokół trawników i rabat
obrzeże plastikowe PCV : 2zł za 1mb.
obrzeże ekoborder : 14zł za 1mb
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obrzeże z kostki granitowej na podsypce 1 rząd : 5zł za 1mb
•
Sadzenie roślin. Koszt jest uzależniony od wielkości rośliny.
byliny : 1zł za 1szt.
krzewy: 5zł za 1szt.
Drzewa: 15zł za 1szt.
•
Ułożenie kostki brukowej. Koszt głownie zależy od wartości kostki i od wzoru
ułożenia. Orientacyjna cena waha się w przedziale od 80 do 150 zł za m2 i wyżej.

