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I. PLAN TERENU I POMIARY.
Podstawą do rozpoczęcia prac dla każdego projektu jest plan terenu
(zwany też mapą, podkładem, rzutem), który chcesz zaprojektować.

Plan terenu możesz uzyskać:
• W formie wyrysu z ewidencji gruntów, który zamawiasz w starostwie

powiatowym. Jeśli niedawno kupiłaś działkę lub budowałaś dom, to
taki plan masz na pewno w dokumentacji tej inwestycji,

• Jako zdjęcie satelitarne korzystając z zasobów Google Maps (Google
Earth). Na bazie zdjęcia możesz narysować plan działki np. kalkując
obrys i budynki,

Widok fragmentu 
Piaseczna 

w usłudze Google 
Earth 

(https://earth.goo
gle.com/web/).

• Na bazie zasobów internetowego serwisu gminy i map geodezyjnych
on-line (np. http://halinow.e-mapa.net/). Niestety, nie wszystkie
gminy w Polsce mają taki serwis.

Fragment Gminy 
Halinów; widać 
granice działek 

i lokalizacje 
zabudowy 

(www.halinow.e-
mapa.net).
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• Na bazie zasobów bezpłatnej, ogólnodostępnej aplikacji GeoPortal
(www.geoportal.gov.pl) służącej do przeglądania danych
przestrzennych oraz wyszukiwania zbiorów i usług danych
przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji
Przestrzennej. Dysponując adresem lub numerem działki możesz
odszukać mapę dla jej obszaru i wydrukować.

Fragment Gryfina 
wraz podziałem 
geodezyjnym na 

działki w aplikacji 
GeoPortal

www.geoportal.gov.
pl).

• Na bazie samodzielnych pomiarów. Jest to najbardziej pracochłonna
metoda, ale nie tak trudna jak może się wydawać. Wszystko zależy od
stopnia skomplikowania terenu. Najprościej wykonywać szkic terenu
na papierze milimetrowym lub w kratkę. Do pomiarów terenu możesz
użyć zwykłej taśmy mierniczej lub urządzeń pomiarowych tj. dalmierz
laserowy (jeśli masz odstęp do tego urządzenia). Można też zrobić
pomiar zupełnie na skróty i wszystko wymierzyć krokami. Ważne, aby
podczas pomiarów stosować równe kroki. Wówczas, określając
długość jednego kroku, można określić wymiary całości. Ideałem jest
sytuacja, gdy stawiasz kroki o długości +/- 1m. Można to wyćwiczyć.
Optymalnym rozwiązaniem jest pomiar taśmą. Pamiętaj, że prawie
każdy wykonany samodzielnie pomiar zawiera margines błędu,
wahający się w granicach od kilku do kilkudziesięciu cm. Na poziomie
amatorskiego projektowania ogrodu przydomowego można uznać
ten margines za dopuszczalny.

Plan terenu powinien uwzględniać wszelkie istniejące elementy
zagospodarowania terenu takie jak: ogrodzenia, budynki, ścieżki,
podjazdy, drzewa, krzewy itd.
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Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz się w sytuacji wymagającej
wykonania pomiarów od „zera”. W najgorszym wypadku będziesz
dysponować ogólną mapą z zaznaczonymi granicami działki oraz
(prawdopodobnie) wrysowanym budynkiem/budynkami. Jednak jest
bardzo prawdopodobne, że wszystkie inne elementy (drzewa, krzewy,
garaż, istniejące ścieżki itp.) będziesz nanosić na mapę we własnym
zakresie. Zrobisz to najprościej metodą domiarów prostokątnych.

Metoda domiarów prostokątnych w praktyce:
Zawsze w terenie, w przypadku ogrodów przydomowych, znajdziesz
pewne stałe, istniejące już linie takie jak granica działki, czy boki
budynku mieszkalnego, garażu. Możesz bez problemu zlokalizować je
w terenie i zmierzyć ich długość, określić koniec i początek.
Jednocześnie masz ich przebieg naniesiony jest na mapie wyjściowej
(osnowa 1 i 2 na rysunku poniżej). Możesz określić początek i koniec
każdej takiej linii, przyjąć umownie np. w narożniku działki. Wówczas
możesz potraktować te linie jako tzw. osnowy i podomierzać do nich
wszystkie inne punkty, elementy, których brakuje na twojej mapie,
a które występują w terenie (np. drzewo).

© fajneogrody.pl; Wszelkie prawa zastrzeżone.

Określanie 
lokalizacji drzewa 

metodą domiarów 
prostokątnych 

w oparciu 
o osnowy. 
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Wystarczy, że poznasz dwa wymiary (odległości) dla punktu (np. środka
korony drzewa), który chcesz nanieść na mapę. Te wymiary to: odległość
punktu od osnowy (A) i odległość przecięcia linii domiarowej punktu
z osnową od początku osnowy (B).
Po zmierzeniu odległości A i B w terenie możesz kolejno nanosić punkty
na swój plan, pod warunkiem, że są na nim możliwe do
zidentyfikowania te same osnowy, co w terenie.
Aby nanieść bardziej skomplikowane kształty, należy wyznaczyć kilka
punktów charakterystycznych w obrębie jednego kształtu i kolejno
odmierzyć w terenie, wrysować na mapie i połączyć. W przypadku
łuków również należy wyznaczyć i domierzyć kilka punktów na łuku,
które pozwolą wyznaczyć jego przybliżony przebieg.
Mierząc drzewa zanotuj szacunkową szerokość korony i wysokość.
Możesz posłużyć się uproszczoną tabelą inwentaryzacyjną. Ważne, aby
każda nanoszona na plan roślina, miała swój indywidualny numer
porządkowy (nawet jeśli są to osobniki tego samego gatunku np. dwa
klony obok siebie). W przypadku parametrów krzewów zanotuj jedynie
wysokość i średnicę. Obwód pnia drzew mierz na wysokości +/- 130 cm
(tzw. pierśnica).
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Dobrze, gdy poznasz przebieg instalacji podziemnych i naziemnych
(tzw. media) w terenie. Unikniesz wówczas sytuacji, gdy np. na rurze
gazowej „posadzisz” duże drzewo, którego korzenie wcześniej czy
później tę rurę uszkodzą. Zwracaj także uwagę na instalacje naziemne
i rośliny jakie planujesz pod nimi, aby uniknąć przyszłych kolizji.

nr. nazwa polska
wysokość 

[m]
średnica 

korony [m]
obwód 

pnia [cm] uwagi

1 Klon pospolity 17 6,5 50

2 Lipa drobnolistna 18 7 65

3 Lilak pospolity 3,5 2,5 - kolizja z ogrodzeniem

4 Lilak pospolity 4 2 -

5 Kalina koralowa 3,5 3,5 - kolizja z nr. 6

6 Żywotnik zachodni 4 1 - kolizja z nr. 5

Uproszczona tabela 
inwentaryzacyjna na 

potrzeby 
inwentaryzacji szaty 

roślinnej. Możesz 
wykonać ją bez 

problemu w Excelu. 

II. SKALA.
Świadomość skali jest bardzo istotna w całym procesie projektowania
ogrodu. Pomiary, jak i późniejsze prace projektowe, warto wykonywać
posługując się określoną skalą. Skala daje informacje o tym, jak plan na
którym będziesz rysować projekt, ma się do realnego terenu.
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Podstawowe skale 
stosowane 

w projektowaniu 
ogrodów 

przydomowych.

Skala określa stosunek wymiarów i wielkości. Jest informacją
o tym jak wymiar np. jakiegoś przedmiotu (lub rośliny)
narysowanego „na papierze” ma się do jego rzeczywistych
wymiarów w naturze.
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Najczęstsze problemy ze skalą:

Problem 1. Nie znam skali mojej mapy wydrukowanej np. z Internetu.

Aby poznać skalę musisz zrobić dwie rzeczy: poznać (zmierzyć) chociaż
jeden wymiar charakterystyczny w terenie np. bok działki, budynku.
Ważne aby ten element (ten bok) również był na twoim planie (tym,
którego skali nie znasz).
Załóżmy, że znanym wymiarem jest długość jednego z boków budynku.
W terenie wynosi ona 10 m. Teraz ten sam odcinek mierzysz na mapie
linijką. Załóżmy, że ma on na mapie (wydruku mapy) 6 cm (0,06 m). Czyli
odcinek, który ma w rzeczywistości 10 m (1000 cm) ma „na papierze”
6 cm.
Aby obliczyć skalę wydruku wystarczy podstawić te dane (sprowadzone
do jednej, wspólnej jednostki miary np. centymetrów) do odpowiedniej
proporcji, gdzie:
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6 cm – 1000 cm
1 cm – X (?)*

*Proporcje czytasz: jeśli 6 cm na mapie to 1000 cm w terenie, to 1 cm na mapie będzie …. X (?) cm w terenie.

Powstaje prosta proporcja, którą obliczasz na krzyż:

Obliczasz wartość (w zaokrągleniu) dla 1 cm. I to właśnie ona określa
szukaną skalę. Obliczając tę wartość obliczasz skalę. Twoja skala (X)
wobec tego to 1:167. W praktyce oznacza to, że 1 cm na mapie
odpowiada 167 cm w terenie.
Innymi słowy, chcąc narysować 1,67 m w tej skali, rysujesz „na
papierze” odcinek długości równej 1 cm. Chcąc narysować 1 m, rysujesz
„na papierze” odcinek długości równej 0,6 cm, zgodnie z proporcją:

1 cm - 167cm
X (?) cm - 100 cm

Problem 2. Mam mapę w danej skali, którą znam, ale chcę ją zmienić,
aby uzyskać inną skalę?

W przypadku gotowych map geodezyjnych będziesz mieć zazwyczaj
informację o skali wyjściowej (chyba, że wcześniej mapa była
pomniejszana lub powiększana), więc powiększenie lub pomniejszenie
rysunku nie powinno być trudne. Zakładam, że masz skalę 1:1000
a chcesz mieć 1:100. Należy wówczas 10x powiększyć (tak powiększyć!)
mapę.

Problem 3. Mam nietypową skalę np. 1:167 (1 cm na mapie = 167 cm
w terenie), a chcę uzyskać skalę 1:100 (aby 100 cm w terenie
odpowiadało 1 cm na mapie).

 

X = 1 x 
6

1000
 = 166,6666 

X   167 
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Aby rozwiązać problem musisz posłużyć się proporcją:

167cm – 1 cm
100 cm – X cm*

*Proporcje czytasz: jeśli 167 cm w terenie to 1 cm na mapie, to 100 cm w terenie będzie …. X (?) cm na mapie.

Obliczasz proporcję na krzyż i wychodzi wynik (wartość X):

X= 0,6

W tym przypadku X będzie współczynnikiem przez jaki należy
przemnożyć każdy wymiar z oryginalnej mapy w skali 1:167, aby uzyskać
(np. przerysowując mapę) skalę 1:100, a także współczynnikiem jaki
należy zastosować przy przeskalowaniu mapy (wydruk, kopia).

Aby przeskalować mapę podczas wydruku lub kopii radzę udać się
do specjalistycznego punktu, gdzie można wykonać tzw. kopie i wydruki
wielkoformatowe i po prostu poprosić obsługę o przeskalowanie mapy
do potrzebnej skali. Nie powinno być problemu z taką usługą.

Amatorski plan 
działki  wykonany 

„od zera” na bazie 
własnych 

pomiarów przez 
uczestniczkę 

I edycji Akademii.
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Zadanie dla ciebie: przygotuj plan swojego ogrodu
w kilku kopiach najlepiej w skali 1:100.
Uwzględnij na planie wszystkie istniejące elementy
zagospodarowania tj. rośliny, podjazd, chodnik etc.
Nie nanoś roślin i elementów, które zamierzasz (masz
w tym zakresie pewność) usunąć.

Opracowując mapę terenu swojej działki, możesz posługiwać
się prostymi technikami odręcznymi (ołówek, tusz, kredki, flamastry),
oraz podstawowymi przyrządami kreślarskimi (ekierka, linijka,
cyrkiel). Technika odręczna jest rekomendowana dla osób
początkujących.
Na poziomie projektowania amatorskiego zdolności plastyczne nie
są konieczne do poprawnego zaplanowania przestrzeni ogrodu.
Ważna jest czytelność notatek, szkiców i rysunków.
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PRZEJDŹ DO SKLEPU
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