REJON 2
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.]

Teren zieleni przy budynku Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów
1 oraz Osób Niepełnosprawnych, Centrum Wspierania Biznesu
2 Park przy ul. Orła Białego (dawny DMR)

RAZEM

Zieleń w pasie drogowym
Trawniki
Lp.

Obiekt

1 Teren zieleni w pasie drogowym ul. Orła Białego
Tereny zieleni w pasie drogowym ul. Jana Pawła II, w tym działka nr
2 1321/16, pas zieleni prowadzący do kładki ora z po obu stronach lasku
3 Tereny zieleni przy ul. Narutowicza (po obu stronach)
Teren zieleni w pasie drogowym ul. Drzewickiej oraz na skrzyżowaniu ul.
4 Asfaltowej i Drzewickej,
5 Tereny zieleni w pasie drogowym ul. Reja
6 Teren zieleni w pasie ul. Asfaltowej i Lipowej
7 Teren zieleni w pasie ul. Jagiellońskiej
8 Teren zieleni w pasie ul. Fabrycznej
Teren zieleni przy małej obwodnicy tj. wzdłuż ul. Narutowicza,
9 Cmentarna, Rzemieślnicza i Sosnowa do Asfaltowej(po obu stronach)
Teren zieleni w pasie ul. Szumiłowskiej w tym teren pomiędzy ul. Reja,
10 Szumiłowska i Łączna
Teren zieleni w pasie ul. Wiśniowej ( w tym łącznik ul. Wisniowej i
11 Chopina) oraz skwer przy ul.Morelowej
Teren zieleni w pasie drogowym ul. Niepodległości, tj. działka 111/78,
12 działka 108 oraz wzdłuż ogrodzenia OPS do Przedszkola Miejskiego nr 3
13 pas drogowy przy ul. Kostrzyńskiej wraz z działką nr 142/1
14 pas drogowy ul.Szwedzka
15 pas drogowy przy ul.Czereśniowej
16 pas drogowy ul. Kościelnej
17 pas drogowy ul. Olczaka
18 pas drogowy ul.Turkusowej
RAZEM

Skupiny krzewów

Żywopłoty

teren płaski

liściaste/iglaste

formowane

[m2]

[m2]

[m2]

Kwietniki trwałe
[m2]

Alejki

Uliczne poj.

utwardzone

na odpady 40dm3

[m2]

[szt.]

Zieleń osiedlowa i place zabaw
Trawniki
Obiekt

Lp.

Skupiny krzewów

teren płaski

liściaste/iglaste

[m2]

[m2]

Żywopłoty

Kwietniki trwałe/nawierzchnia
Alejki utwardzone
z piasku
nawierzch. z piasku

[m2]

[m2]

[m2]

Uliczne poj.
na odpady 40dm3
[szt.]

1 teren zieleni przy ul. Tysiąclecia
2 Plac zabaw przy ul. Kostrzyńskiej (dz.nr 220)
3 Plac zabaw przy ul. Chemików
4 Plac zabaw przy ul. Reja
teren zieleni przy ul. Słonecznej i Akacjowej, w tym plac zabaw oraz pas
5 zieleni od ul.Turkusowej do ul.Głównej
6 Boisko przy ul. Kostrzyńskiej (dz. Nr 218)
7 Teren zielony przy ul. Chopina, Moniuszki, Narutowicza
Teren zieleni przy ul. Drzewickiej, w tym teren przy budynku Drzewicka
8 60
Teren zieleni przy ul. Niepodległości,tj przy stadionie oraz wysepka przy
9 ul.Sybiraków
10 Teren zieleni ul. Prostej (dznr 45/10, 45/11 i 39)
11 Park przy ul. Fabrycznej oraz działka 132/5
12 Tereny zieleni przy budynku Narutowicza 5 (dz. 1320/5, 447/5)
Tereny zieleni przy budynkach wspólnot ul.Orła Białego ( w tym przy Orła
13 Białego 6)
14 teren zieleni przy ul. Zielonej oraz łącznik z ul.Kwiatową
15 kwartał między ul. Jana Pawła II, Jagiellońską i Orła Białego

RAZEM

Teren przy garażach
Trawniki
Lp.

Obiekt

1 Teren przy garażach ul. Asfaltowej
Teren przy garażach na ul. Portowej, w tym pas zieleni o szerokości 1m
2 po obu stronach drogi dojazdowej
Teren przy garażach na ul. Głuchej (dz. nr 621/17, 622/9 oraz część dz.
3 nr 622/6
4 Teren przy garażach na ul. Niepodległosci

RAZEM

Skupiny krzewów

teren płaski

liściaste

[m2]

[m2]

Żywopłoty
formowane
[m2]

Kwietniki trwałe

Alejki utwardzone

Uliczne poj.
na odpady 40dm3

[m2]

[m2]

[szt.]

