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Projekt ogrodu to złożony proces oparty o prace terenowe, analizy oraz ogrom pracy koncep-
cyjnej. Obejmuje dwa podstawowe obszary: projekt zagospodarowania ogrodu oraz projekt
szaty roślinnej.
W Akademii Projektowania Fajnych Ogrodów proces projektowy poznasz w dziesięciu tema-
tycznych krokach. Każdy krok, to kolejny etap na drodze od „pustej kartki” do projektu ogrodu
gotowego do przeniesienia w teren.
Na stronach tego ebooka zapoznasz się z podstawami architektury krajobrazu na poziomie
projektowania ogrodu przydomowego. Poznasz praktyczne metody i narzędzia. Które pozwolą
ci zaprojektować ogród, który działa i przygotować się do przeniesienia projektu w teren!

Mam na imię Ania i jestem architektem
krajobrazu z wieloletnią praktyką projektową
i wykonawczą.
Przez ponad dziesięć lat prowadziłam pra-
cownię projektową i firmę wykonawczą Gar-
denika, działającą na wymagającym, warszaw-
skim rynku.
Od kilku lat buduję markę Fajne Ogrody i dy-
namicznie rozwijam działania edukacyjne on-
line. Uczę jak planować fajne ogrody, które
nie tylko wyglądają, ale również działają! Ins-
piruję i namawiam posiadaczy ogrodów do
porzucenia sztampy i śmiałego wyjścia poza
schemat „rządka tuj pod płotem”.
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projektowanie 
ogrodu to sztuka

eliminacji 



Projekt ogrodu obejmuje dwa podstawowe obszary: projekt zagospodarowania
ogrodu (terenu) oraz projekt szaty roślinnej (roślin).
Projekt ogrodu jest często rozbudowany o szczegółowe opracowania branżowe
np. projekt małej architektury, systemu nawadniającego czy oświetlenia.

Opracowanie projektowe w profesjonalnej architekturze krajobrazu sporządza
się najczęściej w wariancie koncepcyjnym oraz w formie projektów wykonaw-
czych, na bazie których prowadzone są prace terenowe.
W projektowaniu amatorskim wystarczy starannie wykonana koncepcja.

Projekt ogrodu
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potrzeby) używa się oznaczeń dla tzw. pro-
jektu koncepcyjnego.
Możesz też sięgnąć do symboli graficznych
zawartych w Polskiej Normie „Oznaczenia
graficzne w projektach zagospodarowania
działki lub terenu” (PN-B-01027).
Ich wykorzystanie zaleca się w przypadku
projektów wykonawczych.
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Oznaczenia i symbole graficzne.
W pracy nad projektem ogrodu możesz
używać różnorodnych symboli graficz-
nych (patrz wyżej).
Dzięki tym umownym symbolom ozna-
czysz elementy oraz formy zagospodaro-
wania terenu.
W projektowaniu amatorskim (na własne

drzewo liściaste
większy krzew liściasty

drzewo liściaste
większy krzew iglasty

grupa mniejszych 
krzewów lub bylin

trawnik, łąka kwietna

nawierzchnia utwardzona

żywopłot

żwir, piasek

pnącze

woda



1.PLAN TERENU
OPRACOWANIA, 
czyli fundament procesu projektowego.
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Podstawą do rozpoczęcia prac dla każde-
go projektu jest plan terenu (zwany też
mapą, podkładem, rzutem), który chcesz
zaprojektować.
Plan terenu powinien uwzględniać istnie-
jące elementy zagospodarowania terenu
takie jak: zabudowania, ogrodzenia, ścież-

ki, podjazdy, istniejące elementy małej
architektury takie jak altana, szklarnia itp.
Na planie terenu należy również uwzględ-
nić istniejącą szatę roślinną (szczególnie
drzewa i większe krzewy) oraz przebieg in-
stalacji podziemnych i naziemnych (tzw.
media).
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Wyrys z ewidencji gruntów. Zaznaczono granicę działki, 
budynek mieszkalny oraz media (uzbrojenie terenu).

Mapa do celów projektowych to szczegółowa mapa, którą 
wykonuje uprawniony geodeta. Geodeta aktualizuje stan 
faktyczny oraz tereny sąsiednie w pasie około 30m. 
Następnie nanosi elementy takie jak warstwice czy zieleń, 
zwłaszcza wysoka (drzewa). Mapa do celów projektowych 
nie jest konieczna na potrzeby projektowania amatorskiego.



Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz
się w sytuacji wymagającej wykonania ma-
py terenu opracowania od „zera”. Możesz
skorzystać z gotowej mapy w formie wy-
rysu z ewidencji gruntów, który zama-
wiasz w starostwie powiatowym. Wyrys
można coraz częściej zamówić online.

Możesz również skorzystać z portali oraz
serwisów internetowych takich jak:
▪ Google Earth
▪ Geoportal
▪ internetowe serwisy (strony) gmin
Możesz też sporządzić mapę odręcznie
w oparciu o własne pomiary terenowe.

8

Fragment Piaseczna w serwisie Google Earth. 
(www.google.pl/intl/pl/earth)

Fragment Anina w serwisie Geoportal. 
(www.mapy.geoportal.gov.pl)



Jak już pisałam wcześniej, jest mało prawdopodobne, że znajdziesz się w sytuacji
wymagającej wykonania wszystkich pomiarów od „zera”. W najgorszym wypadku
będziesz dysponować schematyczną mapą z zaznaczonymi granicami działki oraz
(prawdopodobnie) wrysowanym budynkiem/budynkami.
Wówczas wszystkie inne elementy istniejące (drzewa, krzewy, garaż, altana,
ścieżki itp.) będziesz nanosić na mapę we własnym zakresie. Mapa, która posłuży
za bazę do zbudowania projektu ogrodu musi być aktualna, dlatego jej uzupeł-
nienie o elementy brakujące jest konieczne. W pomiarach możesz pominąć te ele-
menty, które zamierzasz (z całą pewnością) usunąć.

Samodzielne pomiary terenowe wykonasz metodą domiarów prostokątnych.

Pomiary samodzielne
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Metoda domiarów prostokątnych w pra-
ktyce. Zazwyczaj w terenie, w przypadku
ogrodów przydomowych, znajdziesz pew-
ne stałe, istniejące już linie takie jak grani-
ca działki, czy boki budynku mieszkalnego,
garażu itp. Możesz bez problemu zlokali-
zować je w terenie i zmierzyć ich długość,

określić koniec i początek. Jednocześnie
masz ich przebieg naniesiony na mapie
wyjściowej (np. wyrys lub wydruk ze źró-
deł internetowych), możesz je na niej bez
trudu odnaleźć. Takie linie możesz potrak-
tować jako tzw. osnowy (linie bazowe) i na
ich bazie nanieść na mapę wszystkie bra-
kujące elementy.
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Wyjdź z mapą w teren i spróbuj zlokalizować elementy 
widoczne na mapie i w terenie np. boki i narożniki działki.

Boki działki możesz potraktować jako osnowy. Narożniki 
jako końce i początki osnów. Linia osnowy powinna być 
prosta.



Linia osnowy posłuży ci jako baza i linia
orientacyjna, do której podomierzasz do-
wolne elementy zagospodarowania tere-
nu w oparciu o ich punkty charaktery-
styczne. Takim punktem charakterystycz-
nym może być np. orientacyjny środek
drzewa lub krzewu. Aby nanieść bardziej

skomplikowane kształty, należy wyznaczyć
kilka punktów charakterystycznych w ob-
rębie jednego kształtu i kolejno odmie-
rzyć w terenie, wrysować na mapie i połą-
czyć. W przypadku łuków również należy
wyznaczyć i domierzyć kilka punktów na
łuku, które pozwolą wyznaczyć jego przy-
bliżony przebieg.
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Narożnik działki (A) wyznacza początek osnowy w terenie 
i na mapie. Przebieg osnowy jest tożsamy z linią  ogrodzenia. 
Linię ogrodzenia widzisz na mapie i w terenie. Drzewo jest 
tylko w terenie i twoim zadaniem jest nanieść je na mapę 
(rzut) działki. W tym celu przyjmujesz za punkt charakte-
rystyczny drzewa orientacyjny środek jego pnia (pkt. B). 

Aby nanieść drzewo na mapę należy najpierw określić 
(zmierzyć) w terenie lokalizację środka drzewa (pkt.B) 
względem osnowy. W tym celu z (orientacyjnego) środka 
pnia (pkt.B) wystawiasz linię prostą w kierunku osnowy tak, 
aby (mniej więcej) przecięła osnowę pod kątem prostym 
(pkt.C).



Mierząc drzewa zanotuj szacunkową sze-
rokość korony i wysokość. Możesz posłu-
żyć się uproszczoną tabelą inwentaryza-
cyjną. Ważne, aby każda nanoszona na
plan roślina, miała swój indywidualny nu-
mer porządkowy (nawet jeśli są to osob-
niki tego samego gatunku np. dwa klony

obok siebie). W przypadku parametrów
krzewów zanotuj wysokość i średnicę. Jeśli
krzewy rosną w wyraźnych grupach, za-
miast pojedynczych sztuk, nanieś na plan
obrys grupy. Drzewa zawsze nanoś poje-
dynczo. Obwód pnia drzewa mierz na
wysokości +/- 130 cm (tzw. pierśnica).
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Kolejną czynnością będzie zmierzenie odległości miedzy 
punktem A i C. Znając długość odcinka AC i mając 
zaznaczony na mapie pkt. A możesz z łatwością nanieść na 
mapę punkt C, odmierzając po linii osnowy od punktu A 
odległość odcinka AC.  

Następnie z punktu C na mapie wystawiasz prostą 
prostopadłą o długości równej odcinkowi BC 
(odmierzonemu w terenie). Wyznaczasz w ten sposób 
lokalizację środka drzewa na mapie. Teraz wystarczy 
dorysować orientacyjny zarys korony drzewa (możesz 
posłużyć się symbolem okręgu).



13

Na grafikach widzisz fragment profesjonal-
nej inwentaryzacji szaty roślinnej wraz
z tzw. gospodarką drzewostanem. Inwenta-
ryzacje wykonuje się w formie graficznej (na
rzucie) oraz opisuje w formie tabelarycznej.
Inwentaryzuje się najczęściej drzewa, krze-
wy oraz pnącza.
Istniejąca szata roślinna, czyli rozmieszcze-
nie drzew i krzewów, ma wpływ na decyzje
projektowe i działania wykonawcze.
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Na potrzeby amatorskiego projektu ogrodu
inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej
jest konieczna.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz
projekt nasadzeń roślinnych powinny uwz-
ględniać istniejące elementy zagospodaro-
wania, w tym roślinność, szczególnie drze-
wa i większe krzewy.

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

suche konary do 
usunięcia

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

Możesz posłużyć się uproszczoną tabelą
inwentaryzacyjną.
Wysokość drzew i średnicę koron oszacu-
jesz, lub zmierzysz krokami, resztę pomia-
rów możesz wykonać taśmą mierniczą.
W inwentaryzacji średnicę drzew i krzewów
nanosisz zgodnie ze stanem obecnym.
W projekcie korygujesz je do tzw. wymia-
rów docelowych.

Średnicę korony oszacujesz prostą metodą. Stań tuż przy
pniu drzewa i przemieszczaj się po linii prostej w kierunku 
krawędzi korony stawiając kroki +/- długości metra (możesz 
ten krok wcześniej przećwiczyć). Spoglądaj w górę, aby nie 
przegapić momentu, w którym kończy się korona. Odległość 
między pniem (skąd zaczynasz), a tym momentem to długość 
promienia korony drzewa. Pomnożony przez dwa da 
średnicę.

Wykorzystaj uproszony wzór tabeli inwentaryzacyjnej. Na 
potrzeby projektowania amatorskiego jest wystarczający. 
Pamiętaj, że kolejne numery na liście gatunkowej 
odpowiadają kolejnym numerom roślin na planie (rzucie).



Skala określa stosunek wymiarów i wielkości. Jest informacją o tym, jak wymiar
np. jakiegoś elementu narysowanego „na papierze” ma się do jego rzeczywistych
wymiarów w naturze.
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 pracujesz, ma się
do realnego terenu i pozwala działać w poczuciu realiów.

Podstawowe skale stosowane w projektowaniu ogrodów przydomowych to naj-
wygodniejsza 1:100 (1 jednostka na planie np. 1cm = 100 jednostek w terenie np.
100 cm) oraz 1:200, 1:500 oraz stosowane do tzw. detali 1:50, 1:20.

Skala
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Aby poznać skalę musisz poznać (zmie-
rzyć) chociaż jeden wymiar charaktery-
styczny w terenie np. bok działki, budyn-
ku. Ważne, aby ten element (ten bok) rów-
nież był na twoim planie (tym, którego
skali nie znasz).
Załóżmy, że znanym wymiarem jest dłu-
gość 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 rzeczywis-
tości 10 m (1000 cm) ma „na papierze”
6 cm.
Aby obliczyć skalę wydruku wystarczy
podstawić te dane (sprowadzone do jed-
nej, wspólnej jednostki miary np. centy-
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Problem 1. 
Nie znam skali mojej mapy wydru-
kowanej np. z Internetu.

metrów) do odpowiedniej proporcji, 
gdzie:

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



W przypadku gotowych map geode-
zyjnych będziesz mieć zazwyczaj infor-
mację o skali wyjściowej (chyba, że wcześ-
niej mapa była pomniejszana lub powię-
kszana), więc powiększenie lub pomniej-
szenie rysunku nie powinno być trudne.
Zakładam, że masz skalę 1:1000 a chcesz
mieć 1:100. Należy wówczas 10x powięk-
szyć (tak powiększyć!) mapę.
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Problem 2. 
Mam mapę w danej skali, którą 
znam, ale chcę ją zmienić, aby 
uzyskać inną skalę?

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 współ-
czynnikiem przez jaki należy przemnożyć
każdy wymiar z oryginalnej mapy w skali
1:167, aby uzyskać (np. przerysowując
mapę) skalę 1:100, a także współczyn-
nikiem jaki należy zastosować przy prze-
skalowaniu mapy (wydruk, kopia).
Aby przeskalować mapę podczas wydruku
lub kopii radzę udać się do specjalisty-
cznego punktu, gdzie można wykonać tzw.
kopie i wydruki wielkoformatowe.

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). 



Zadanie dla ciebie:
Przygotuj plan swojego ogrodu 
najlepiej w skali 1:100 (ew. 1:50 lub 1:200).
Weź pod uwagę, że najłatwiej pracuje się 
ze skalą 1:100. 
Uwzględnij na planie wszystkie istniejące 
elementy zagospodarowania tj. rośliny, 
podjazd, chodnik etc. oraz media.

Drzewa i krzewy istniejące wypisz w tabeli 
inwentaryzacyjnej. Roślin na pewno 
typowanych do przesadzenia nie musisz 
uwzględniać na mapie (w tabeli opisz 
uwagą: do przesadzenia, wrysujesz je 
dopiero na projekcie, na nowym miejscu 
docelowym).

Rośliny narysuj na mapie posługując się 
prostymi symbolami graficznycmi.
Nie nanoś roślin i elementów, które 
zamierzasz (masz w tym zakresie pewność) 
usunąć. 

Opracowując mapę terenu swojej działki,
możesz posługiwać się prostymi techni-
kami odręcznymi (ołówek, cienkopis,
kredki), oraz podstawowymi przyrządami
kreślarskimi (ekierka, linijka, cyrkiel). Mo-
żesz użyć kalki, białego papieru lub papie-
ru milimetrowego.
Na poziomie projektowania amatorskiego
zdolności plastyczne nie są konieczne do
poprawnego zaplanowania przestrzeni
ogrodu. Ważna jest czytelność rysunków,
jak na powyższym, amatorskim planie
wykonanym przez kursantkę Akademii.
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