REJON 1
Skwery i zieleńce
Lp.

Obiekt

Trawniki

Skupiny krzewów

Żywopłoty

Kwietniki trwałe

Alejki

Uliczne poj.

teren płaski

liściaste/iglaste

Formowane

(klomby)

utwardzone

na odpady 40dm3

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[szt.]

Tereny zieleni przy ul. Dworcowej, w tym skarpa i schody oraz zielen na
1 dworcu PKS
2 Tereny zieleni przy ul. Piastowskiej,
3 Tereny zieleni przy ul Kopernika
Teren zielony przy ul. Kościuszki, w tym teren zieleni przy budynku
4 Kopernika 1
Tereny rekreacyjne przy Amfiteatrze w tym różanki (dz. nr 345/1, 345/2,
345/3, część działki 390/1, 390/2, 390/4, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9,
5 część działki 294/13)
6 Park Lwa
tzw. "Szachownica" - teren zieleni przy ul. Osiedlowej 2 oraz chodnik przy
7 ogrodzeniu Przedszkola nr 1
teren zieleni przy budynku Urzędzu Miasta (ul. Graniczna 2) oraz działka
8 nr 74/9
9 działka 132/4 przy ul.Mickiewicza

RAZEM

Zieleń w pasie drogowym
Trawniki
Lp.

1
2

3

4
5

Obiekt
Tereny zieleni w pasie drogowym ul. Gorzowskiej oraz działka nr 303/42
na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Gorzowskiej, część działki nr 116/48
przy ul. Gorzowskiej (wjazd na teren pokoszarowy),dziłałka 158 (0,5m od
krawęznika)
Tereny zieleni w pasie drogowym ul. Sportowej (działki nr 49/5, 8/5,
406/2, 121/13)
Teren zieleni w pasie drogowym ul. Niepodległosci od ronda Unii
Europejskiej do przejazdu kolejowego wraz z terenem przy nowej
Biedronce (dz. 390/3, 293 i część dz. 387/1)
Teren zieleni w pasie drogowym ul. Wyszyńskiego wraz z terenem zieleni
przy budynku Wyszyńskiego 51 oraz pas zieleni przy lasku z lewej strony
za ROD HUZAR
Teren zieleni w pasie drogowym ul. Żeglarska oraz przy budynku
Żeglarska 29

6 Teren zieleni w pasie drogowym przy ul. Wodna
Teren zieleni w pasie drogowym przy ul. Wojska Polskiego oraz wysepki
7 za halą sportową
8 ul.Witnicka (od przejazdu kolejowego do ul.Gorzowskiej)

Skupiny krzewów

Żywopłoty

teren płaski

liściaste/iglaste

formowane

[m2]

[m2]

[m2]

Kwietniki trwałe
[m2]

Alejki

Uliczne poj.

utwardzone

na odpady 40dm3

[m2]

[szt.]

Teren zieleni w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384F wraz z
9 częścią pasa drogowego ul. Widokowej i Jasnej
RAZEM

Zieleń osiedlowa i place zabaw
Obiekt

Lp.

Trawniki

Skupiny krzewów

Żywopłoty

teren płaski

liściaste

formowane

[m2]

[m2]

[m2]

Kwietniki trwałe
[m2]

Alejki utwardzone

Uliczne poj.

nawierzch. z piasku

na odpady 40dm3

[m2]

[szt.]

1 Plac zabaw na os. Mieszka I (działki nr 284/4, 284/6 i 284/7)
2 plac zabaw przy ul.Kutrzeby
3 Place zabaw przy ul. Wyszyńskiego (tzw. park EKO)
4 Plac zabaw na os. Warniki
5 Boisko na os. Warniki
6 Tereny zieleni na oś. Leśnym, w tym plac zabaw
7 Boisko na os. Leśnym
8 Część działki nr 87/1 przy skrzyżowaniu ul.Sikorskiego z ul. Graniczną
Teren zieleni przy ul. Mickiewicza, w tym teren dawnego Cmentarza
Żydowskiego oraz za pawilonami handlowymi (dz.142/21, 142/22 oraz
9 część dz.385/2 ) przy ul.Targowej
10 Tereny zieleni przy ul. Wodnej obejmujący działkę nr 327/6
Tereny zielone na os. Mieszka I (działki nr 276, 277, 297/5, 292/3, 292/5,
11 289/1, 289/3 część dz. 272/34)
12 Teren zielony na os. Słowiańskim (działki nr 128/35, 128/13, 126,2)
13 Teren zielony na Os. B2 (dz.266/9)
14 Teren zielony przy ul. Osiedlowej 1-5, Kościuszki 5, Kościuszki 3
15 Tereny zielone w kwartale ul. Gorzowska, Mickiewicza,Krótka, Kościuszki
Tereny zieleni przy ul. Sienkiewicza, w tym boisko i parking (dz. Nr
395/3,395/1, 395/4, 395/5, 384/1, pas przy ogrodzeniu tzw. browaru oraz
16 wysepki na parkingu)
17 Parking przy cmentarzu komunalnym

RAZEM

Teren przy garażach
Trawniki
Lp.

Obiekt

1 Teren przy garażach na ul. Targowej
2 Teren przy garażach na ul. Żeglarskiej

Skupiny krzewów

teren płaski

liściaste

[m2]

[m2]

Żywopłoty
formowane
[m2]

Kwietniki trwałe
[m2]

Alejki

Uliczne poj.

utwardzone

na odpady 40dm3

[m2]

[szt.]

RAZEM

