KARTA NR 0 CEL I ZAKRES KART

Należy projektować oraz wykonywać roboty na placu budowy
zgodnie z zasadami zawartymi w Kartach Informacyjnych
do Standardu Ochrony Drzew w Inwestycjach.
Celem stworzenia kart jest ochrona drzew na placu budowy przez:
określenie jasnych zasad i wytycznych prac dla projektantów oraz
uczestników budowy, które umożliwiają:
• uniknięcie uszkodzenia korony, pnia, korzeni drzewa,
• ochronę gleby przed zagęszczeniem,
edukację uczestników budowy.
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W procesie projektowania a następnie realizacji robót budowlanych w sąsiedztwie drzew
kluczowa dla ich długiego i bezpiecznego rozwoju jest ochrona systemu korzeniowego
i gleby.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że system korzeniowy drzew rosnących na terenach
zurbanizowanych jest płytki (gł. do 30 cm) i szeroki – przy braku ograniczeń korzenie
żywicielskie sięgają daleko poza okap korony (nawet na odległość 3-4 wysokości drzewa).

CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA KART
Podstawa prawna ochrony drzew w procesie inwestycyjnym wraz
z konsekwencjami prawnymi zniszczenia drzew przedstawiona została
w ramach Karty nr 6.
Zakres kart obejmuje etap planowania i projektowania oraz etap realizacji
robót budowlanych.
Karty informacyjne zawierają zasady postępowania w następujących
tematach:
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Karty określają jedynie najważniejsze wskazówki z zakresu opisywanych zagadnień.
W kartach określono ogólne zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.
Wszelkie wątpliwości oraz odstąpienia od zaleceń należy zgłaszać do inspektora
nadzoru dendrologicznego przed podjęciem jakichkolwiek działań, mogących
wpłynąć na uszkodzenie drzew na placu budowy.
Każda karta posiada swój kod do umieszczenia na odpowiedniej planszy projektowej.
Na pierwszej stronie każdej z kart w prawym dolnym rogu znajduje się kod QR
przekierowujący do karty on-line.
Treść kart jest chroniona prawem autorskim. Można pobrać i wydrukować kopie
wytycznych.
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