
                              

  Załącznik nr 1- Wykaz powierzchni 
 

Lp. Tereny zielone 
Wielkość 

powierzchni  w 
m2 

Opis terenów zielonych  
Wykaz prac zleconych do wykonania w ciągu 12 

miesięcy. 

COLLEGIUM UNIVERSUM UL. CHODŹKI 1 

 - teren od strony ul. 
Hirszfelda -  
skarpa pomiędzy schodami  

 

      24 m2 obszar trawiasty  Nasadzenia roślin po zleceniu przez 
Zleceniodawcę. Bez konieczności koszenia trawy. 

 - trawnik wzdłuż budynku 
od schodów do wjazdu na 
parking od ul. Hirszfelda 

648 m2 obszar trawiasty, drzewa  Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające koron drzew. Usuwanie złomów  
i wywrotów, powstałych na skutek anomalii 
pogodowych. Nasadzenia roślin po zleceniu przez 
Zleceniodawcę. Bez konieczności koszenia trawy. 
Usuwanie drzew i krzewów na zlecenie 
Zleceniodawcy. 

 - trawnik pomiędzy 
budynkiem a wjazdem na 
parking od ul. Chodźki  

112 m2  obszar trawiasty, krzewy Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające krzewów. Nasadzenia roślin po 
zleceniu przez Zleceniodawcę. Bez konieczności 
koszenia trawy. Usuwanie drzew i krzewów na 
zlecenie Zleceniodawcy. 

 - od strony Chodźki  
- trawnik wzdłuż budynku 
pomiędzy wjazdem na 
parking od ul. Chodźki a 
schodami  

172 m2 obszar trawiasty, krzewy Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające krzewów. Nasadzenia roślin po 
zleceniu przez Zleceniodawcę. Bez konieczności 
koszenia trawy. Usuwanie drzew i krzewów na 
zlecenie Zleceniodawcy. 



                              

Lp. Tereny zielone 
Wielkość 

powierzchni  w 
m2 

Opis terenów zielonych  
Wykaz prac zleconych do wykonania w ciągu 12 

miesięcy. 

- trawnik wzdłuż budynku 
pomiędzy schodami 
(wejście do części A) a 
podjazdem dla 
niepełnosprawnych przy 
wejściu głównym od 
Chodźki  

83 m2  obszar trawiasty, krzewy Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające krzewów. Nasadzenia roślin po 
zleceniu przez Zleceniodawcę. Bez konieczności 
koszenia trawy. Usuwanie drzew i krzewów na 
zlecenie Zleceniodawcy. 

- klomb pomiędzy wejściami 
głównymi do budynku przy 
szybach widokowych  

7 m2  rabata, krzewy Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające krzewów. Nasadzenia roślin po 
zleceniu przez Zleceniodawcę. Bez konieczności 
koszenia trawy. 

COLLEGIUM PHARMACEUTICUM UL. CHODŹKI 4a 

 - parking między Collegium 
Pharmaceuticum a 
Szpitalem Dziecięcym 

2621 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy    
 
 

Koszenie trawy, wraz z wywiezieniem, wokół 
parkingu po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym przez Zleceniodawcę. 
Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające drzew i krzewów. Nasadzenia 
roślin po zleceniu przez Zleceniodawcę. Oprysk 
powierzchni terenu przeciw chwastom po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. 
Usuwanie drzew i krzewów na zlecenie 
Zleceniodawcy. 

COLLEGIUM MEDICUM UL. RADZIWIŁŁOWSKA 11 

 - od strony Radziwiłłowskiej 
oraz  
parkingu wewnętrznego 
 

    756 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy   . Koszenie trawy po wcześniejszym zleceniu przez 
Zleceniodawcę. Cięcia pielęgnacyjne, formujące 
lub prześwietlające koron drzew i krzewów. 
Usuwanie złomów i wywrotów powstałych na 
skutek anomalii pogodowych. Nasadzenia roślin 



                              

Lp. Tereny zielone 
Wielkość 

powierzchni  w 
m2 

Opis terenów zielonych  
Wykaz prac zleconych do wykonania w ciągu 12 

miesięcy. 

po zleceniu przez Zleceniodawcę. Usuwanie 
drzew i krzewów na zlecenie Zleceniodawcy. 

 
 
 

POSESJA PRZY UL. CHODŹKI 8 (TRANSPORT, TOKSYKOLOGIA, BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY) 

1.  - teren przy Zakładzie 
Toksykologii 
 

2086 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy Koszenie trawy po wcześniejszym zleceniu przez 
Zleceniodawcę wraz z wywiezień trawy. Cięcia 
pielęgnacyjne, formujące lub prześwietlające 
koron drzew. Usuwanie złomów i wywrotów 
powstałych na skutek anomalii pogodowych. 
Oprysk powierzchni terenu przeciw chwastom po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. 
Usuwanie drzew i krzewów na zlecenie 
Zleceniodawcy. 

- tył Zakładu Wirusologii 
 

438 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy 

- teren przy  budynku 
Administracyjno-
Gospodarczym 

190 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy 

- teren przy sekcji 
transportu  
 

273 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy 

COLLEGIUM PATHOLOGICUM UL. JACZEWSKIEGO 8 

2.  1872 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy – teren zewnętrzny Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające koron drzew i krzewów. 
Usuwanie złomów i wywrotów powstałych na 
skutek anomalii pogodowych. Nasadzenia roślin  1539 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy – Patio 



                              

 956 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy – teren przyległy do Gębali 
obecnie koszony przez PSK 4 

po zleceniu przez Zleceniodawcę. Usuwanie 
drzew i krzewów na zlecenie Zleceniodawcy. 

DOMY STUDENCKIE WRAZ Z COLLEGIUM DIDACTICUM 

3.  4330 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające koron drzew i krzewów. 
Usuwanie złomów i wywrotów powstałych na 
skutek anomalii pogodowych. Nasadzenia roślin 
po zleceniu przez Zleceniodawcę. Oprysk 
powierzchni terenu przeciw chwastom po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. 
Usuwanie drzew i krzewów na zlecenie 
Zleceniodawcy. 

COLLEGIUM MAIUS – ANATOMICUM ul. Jaczewskiego 4 

4. teren przy Collegium Maius 8580 m2 
 

obszar trawiasty , drzewa, krzewy Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające koron drzew i krzewów. 
Usuwanie złomów i wywrotów powstałych na 
skutek anomalii pogodowych. Nasadzenia roślin 
po zleceniu przez Zleceniodawcę. Usuwanie 
drzew i krzewów na zlecenie Zleceniodawcy. 

 teren przy Collegium Maius 
od strony ogrodu 

 obszar trawiasty , drzewa, krzewy 

 teren  przy Collegium 
Anatomicum od strony 
parkingu 

 obszar trawiasty , drzewa, krzewy 

 teren  przy parkingu  obszar trawiasty , drzewa, krzewy 

 teren  przy pralni SPSK 4  obszar trawiasty , drzewa, krzewy 

 powierzchnia na skarpie  obszar trawiasty , drzewa, krzewy 



                              

 
ul. Chodźki 2 

5. - teren przy Szpitalu 
Dziecięcym (obszar 
nasadzeń 
rekompensacyjnych) 

7000 m2 
 

obszar trawiasty  Koszenie trawy wraz z wywiezieniem po 
wcześniejszym zleceniu przez Zleceniodawcę. 
Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające koron drzew i krzewów. 
Usuwanie złomów i wywrotów powstałych na 
skutek anomalii pogodowych. Usuwanie drzew  
i krzewów na zlecenie Zleceniodawcy. 
Nasadzenia roślin po zleceniu przez 
Zleceniodawcę. Oprysk powierzchni terenu 
przeciw chwastom po wcześniejszym zgłoszeniu 
przez Zleceniodawcę. 

COLLEGIUM NOVUM Al. Racławickie 1 

6.  3200 m2 obszar trawiasty , drzewa, krzewy Koszenie trawy wraz z wywiezieniem po 
wcześniejszym zleceniu przez Zleceniodawcę. 
Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające koron drzew i krzewów. 
Usuwanie złomów i wywrotów powstałych na 
skutek anomalii pogodowych. 
Nasadzenia wskazanych gatunków kwiatów w 
gazonach na telefoniczne zgłoszenie 
Zamawiającego. Usuwanie drzew  
i krzewów na zlecenie Zleceniodawcy. Nawożenie 
trawnika 2x w sezonie wegetacyjnym.  
Nawożenie kwiatów i bylin wieloletnich na 
rabacie przed budynkiem 2x w sezonie 
wegetacyjnym. Dbałość o trawnik- wertykulacja  
i aeracja 1x w okresie wiosennym. Oprysk 
powierzchni terenu przeciw chwastom po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. 
 
 



                              

   ul. Hirszfelda 2, 2a, 4  

7.   Drzewa, krzewy Usuwanie drzew i krzewów powalonych na 
skutek anomalii pogodowych, jak również tych 
na które Uniwersytet Medyczny otrzyma 
pozytywną decyzję z Biura Miejskiego Architekta 
Zieleni Urząd Miasta Lublin. 

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ ul. Chodźki 4 

8.   Drzewa, krzewy Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające krzewów. Nasadzenia roślin po 
zleceniu przez Zleceniodawcę. Bez konieczności 
koszenia trawy. Usuwanie drzew i krzewów na 
zlecenie Zleceniodawcy. 

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA ul. Chodźki 15 

9.  3758 m2  Koszenie trawy wraz z wywiezieniem po 
wcześniejszym zleceniu przez Zleceniodawcę. 
Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające koron drzew i krzewów. 
Usuwanie złomów i wywrotów powstałych na 
skutek anomalii pogodowych. Usuwanie drzew  
i krzewów na zlecenie Zleceniodawcy. Oprysk 
powierzchni terenu przeciw chwastom po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. 

PARKING SAMOCHODOWY ZA BUDYNKIEM STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE ul. Chodźki 6 

10.  2266 m2  Koszenie trawy wraz z wywiezieniem po 
wcześniejszym zleceniu przez Zleceniodawcę. 
Cięcia pielęgnacyjne, formujące lub 
prześwietlające koron drzew i krzewów. 
Usuwanie złomów i wywrotów powstałych na 



                              

skutek anomalii pogodowych. Usuwanie drzew  
i krzewów na zlecenie Zleceniodawcy. 
Nasadzenia drzew i krzewów po wcześniejszym 
zleceniu przez Zleceniodawcę. Oprysk 
powierzchni terenu przeciw chwastom po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. 

 
* Załącznik nr 1- Wykaz powierzchni może zawierać również inne usługi do zlecenia przez Zleceniodawcę, które zostały zawarte w formularzu oferty. 


