
                              

Załącznik nr 1 do umowy nr…………….. zawartej w dniu………….. 

Wykaz terenów zielonych i ich powierzchnia 
Dotyczy terenów zielonych należących do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (obszary trawiaste, drzewa, krzewy i kwiaty). 

 

1. COLLEGIUM UNIVERSUM ul. Chodźki 1 

a) teren od strony ul. Hirszfelda - skarpa pomiędzy schodami- 24 m2 

b) teren wzdłuż budynku od schodów do wjazdu na parking od ul. Hirszfelda- 648 m2 

c) teren pomiędzy budynkiem a wjazdem na parking od ul. Chodźki- 112 m2 

d) od strony Chodźki- teren wzdłuż budynku pomiędzy wjazdem na parking od ul. Chodźki a schodami- 172 m2 

e) teren wzdłuż budynku pomiędzy schodami (wejście do części A) a podjazdem dla niepełnosprawnych przy wejściu 

głównym od Chodźki- 83 m2 

f) klomb pomiędzy wejściami głównymi do budynku przy szybach widokowych- 7 m2 

 

2. COLLEGIUM PHARMACEUTICUM ul. Chodźki 4a 

a) tereny zielone wokół parkingu, między Collegium Pharmaceuticum a Szpitalem Dziecięcym od strony ul. Gębali-  

2621 m2 

 

3. COLLEGIUM MEDICUM ul. Radziwiłłowska 11 

a) od strony Radziwiłłowskiej oraz parkingu wewnętrznego- 756 m2 

 

4. POSESJA PRZY UL. CHODŹKI 8 (Transport, Toksykologia wraz z Laboratorium SARS, Budynek Administracyjno-

Gospodarczy) 

a) teren przy Zakładzie Toksykologii- 2086 m2 

b) teren za budynkiem Laboratorium SARS- 438 m2 

c) teren przy  budynku Administracyjno-Gospodarczym- 190 m2 

d) teren przyległy do budynku Transportu- 273 m2 

 

5. COLLEGIUM PATHOLOGICUM ul. Jaczewskiego 8 

a) teren przyległy do budynku- 1872 m2 



                              

b) patio wewnątrz budynku- 1539 m2 

c) teren przy budynku od strony ul. Gębali- bez koszenia 

d) pas zieleni po drugiej stronie ul. Gębali naprzeciw budynku- 790 m2 

 

6. DOMY STUDENCKIE WRAZ Z COLLEGIUM DIDACTICUM ul. Chodźki 7, 9, 11, 13b 

a) teren wokół budynków- 4330 m2 

 

7. COLLEGIUM MAIUS – ANATOMICUM ul. Jaczewskiego 4 

a) teren wokół budynku- 8580 m2 

 

8. TEREN PRZY SZPITALU DZIECIĘCYM ul. prof. Antoniego Gębali 

a) teren przy Szpitalu- 7000 m2 

b) teren po drugiej stronie ul. Gębali naprzeciw Szpitala, przyległy do parkingu samochodowego- 348 m2 

 

9. COLLEGIUM NOVUM Al. Racławickie 1 

a) teren wokół budynku- 3200 m2 

 

10. TERENY ZIELONE WOKÓŁ BLOKÓW ul. Hirszfelda 2, 2a, 4 (bez koszenia trawników- koszeniem zajmuje się 

administracja Adrem) 

 

11. CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ ul. Chodźki 4 

a) teren wokół budynku i przyległy do parkingu- 383 m2 

 

12. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA ul. Chodźki 15 

a) teren wokół budynku, przyległy do parkingu i boisk sportowych- 3758 m2 

 

13. STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE ul. Chodźki 6 

a) teren za budynkiem wokół parkingu samochodowego- 2266 m2 
 
 
 


