ORIENTACYJNY HARMONOGRAM PRAC W ZAKRESIE ZIELENI NA 2013 ROK
MAJ
L.p.
1.

Zakres prac

Cięcie:
a) żywopłotu wskazanego przez upoważnionego pracownika WKŚ
znajdującego się przy ul. Chopina,
b) żywopłotów znajdujących się przy ul. Chopina na odcinku
pomiędzy ul. Otolińską a ul. Lachmana (łącznie z żywopłotem
znajdującym się przy budynku - ul. Kolberga 2A od strony ul.
Chopina),
c) żywopłotów znajdujących się przy al. Piłsudskiego (na wysokości
ul. Rozego, Heweliusza i Staszica) – od stacji benzynowej do
skweru,
do 6 maja 2013r.
d) tawuł japońskich na terenie Promenady II, III Skarpy Wiślanej i
w Parku na Zdunach,
e) berberysów na terenie Promenady III Skarpy Wiślanej i w Parku
na Zdunach,
f) cisów, ogników oraz róż okrywowych i parkowych na terenie
Promenady II Skarpy Wiślanej,
g) róż pomarszczonych na terenie Promenady II, III Skarpy
Wiślanej, w Parku na Zdunach, na Przyporze Herbapol, Przyporze
Staromiejskiej cz. I i II, Bulwarze nad Wisłą oraz wzdłuż ścieżki
pieszo-rowerowej poniżej Promenady I Skarpy Wiślanej,
h) pięciorników w Parku na Zdunach,
i) ułamanego konaru śliwy ałyczy na terenie schodów w Jarze
Kazimierza.

2.

Usunięcie kwiatów jednorocznych znajdujących się:
a) na rabacie z herbem miasta Płocka na bulwarze nad Wisłą,
b) na pl. Obrońców Warszawy – od strony Urzędu Wojewódzkiego.

3.

Wygrabienie trawników znajdujących się:
a) na Pasażu Roguckiego (50% pow.),
b) na al. Spacerowej (na odc. od ul. Ostatniej do ul. Tysiąclecia
50% pow.),
c) trawnika na Pasażu Vuka Karadzica – przy poczcie od strony ul.
Bielskiej.

4.

Kwiatoniery na ul. Grodzkiej:
a) usunięcie wymarzniętych po zimie lawend,
b) uzupełnienie brakującej kory/ziemi w kwiatonierach,
c) wypionowanie drzew – karagan i usunięcie odrostów
korzeniowych.

5.

Zabiegi w drzewostanie:
a) przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew
rosnących na działce nr 944/2 przy ul. Jakubowskiego 8 zgodnie z
decyzją nr 61/2013 BKZ.4120.2.5.2013.MSzT(6) z dnia
12.03.2013r.,
b) przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych krzewów rosnących na
w/w działce,
c) usunięcie samosiewów drzew w wieku do 10 lat rosnących na
w/w działce.

6.

Termin realizacji

Cięcie krzewów
a) przy ul. Dobrzyńskiej,
b) przy ul. Jachowicza w okolicy Teatru,
c) przy ul Spółdzielczej,
d) przy skrzyżowaniu w okolicy Zakładu Energetycznego,

do 8 maja 2013r.

do 15 maja
2013r.

do 20 maja
2013r.

e) przy ul. Czwartaków,
f) przy ul. Armii Krajowej,
g) przy ul. Wyszogrodzkiej w okolicy Galerii Mazovia, Galerii Wisła,
oraz na odcinku od Zakładu Energetycznego do przejazdu
kolejowego,
h) przy drogach dojazdowych do nowego mostu,
i) na rondzie przy ul. Dobrzykowskiej,
j) przy ul. Norbertańskiej w okolicach ZOO.

7.

Nawożenie:
a) krzewów w gazonach na pasażu Paderewskiego,
b) krzewów w gazonach na pasażu Kutrzeby,
c) krzewów przy ul. Jana Pawła II w okolicy kościoła,
d) krzewów przy ul. Jachowicza w okolicy Stanisławówki,
e) dębów rosnących w Parku 27 Dębów.

8.

Wymiana stelaży przy drzewach rosnących na pasażu Kutrzeby.

9.

Podwórze Domu Darmstadt:
a) cięcie lawend i tawuł japońskich,
b) koszenie trawników,
c) nawożenie trawników i lawend.

do 20 maja
2013r.

Al. Pawła Nowaka:
a) cięcie tawuł japońskich znajdujących się w środkowej części alei,
b) wygrabienie liści z rabaty z irgami i z tawułami wskazanymi przez
10.
upoważnionego pracownika WKŚ,
c) nawożenie wszystkich krzewów znajdujących się w środkowym
pasie alei.
Pasaż Roguckiego:
a) cięcie krzewów,
11.
b) wygrabienie wszystkich rabat z krzewami oprócz tych, w których
znajduje się kora.
Teren przy pomniku Łukasiewicza:
a) cięcie róż,
12. b) wygrabienie trawników,
c) nawożenie wszystkich krzewów i trawników,
d) wycięcie suchego konara z cisa.
13.

Teren przy pomniku Papieża – przy Katedrze:
a) nawożenie róż.

Pl. Narutowicza:
14. a) nawożenie róż,
b) koszenie trawników.
15.

Przy schodach za pomnikiem Broniewskiego: cięcie pigwowców, ich
odchwaszczenie i nawożenie.

Koszenie trawników na terenie Skarpy Wiślanej:
a) przy ul. Kawieckiego,
b) w parku Żupy Solne,
c) w rejonie Starej Mostowej,
d) na Bulwarze nad Wisłą,
16.
e) na Promenadzie I,
f) Kazimierza Wielkiego – Muzeum,
g) na Promenadzie II i w Jarze Abisynii,
h) na Promenadzie III,
i) w Parku na Zdunach.
17. Cięcie:
a) żywopłotu z róż znajdujących się przy ulicy, vis a vis bloku przy
ul. Batalionów Chłopskich na wysokości bloku o numerze 5,

od 6 do 20 maja
2013 r.

do 21 maja
2013r.

b) krzewów znajdujących się przy budynku Obrońców Westerplatte
12 od strony ul. Mickiewicza,
c) róż znajdujących się przy ul. Chopina (wysepka na środku jezdni)
na wysokości dworca kolejowego,
d) krzewów wokół ogrodzonej studni znajdującej się na zieleńcu u
zbiegu ul. Chopina i al. Piłsudskiego,
e) na pl. Celebry wokół pomnika Papieża: lawend, miskantów
chińskich, tawuły norweskiej wskazanej przez upoważnionego
pracownika WKŚ i pięciorników – tych znajdujących się najbliżej
17.
pomnika Papieża,
f) róż i pięciorników znajdujących się przy ul. Tysiąclecia 10 oraz ich
nawożenie,
g) krzewuszek i ich nawożenie oraz nawożenie tawuł rosnących tuż
obok krzewuszek znajdujących się przy ul. Chopina 16 – przy placu
zabaw,
h) tawuł znajdujących się przy ogrodzeniu posesji przy ul. Łącznej
10 oraz nawożenie ich i innych krzewów rosnących obok i
wygrodzonych płotkiem.

do 21 maja
2013r.

Nawożenie:
a) tawuł japońskich na rondzie przy ul. Gałczyńskiego (vis a vis
Kauflanda),
b) róż znajdujących się na rozjazdach Piłsudskiego przy skwerze u
18.
zbiegu ul. Chopina i al. Piłsudskiego,
c) róż znajdujących się przy ogrodzeniu stadionu przy ul.
Mickiewicza.
19.

Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz założenie trawników
na terenie m. Płocka.
Park Północny na osiedlu Podolszyce Północ:

1. a) wygrabienie liści i nieczystości z trawników – druga połowa
powierzchni trawników,

2. b) pierwsze koszenie trawników – termin rozpoczęcia prac zostanie
podany telefonicznie przez upoważnionego pracownika Wydziału
Kształtowania Środowiska,
3. c) pielenie skupin krzewów oraz mis wokół drzew – dwukrotnie,
4. d) pielenie różanek – dwukrotne,
5. e) oprysk krzewów i drzew preparatami grzybobójczymi i
owadobójczymi (przeciw ochojnikom, mszycom i przędziorkom i od 1 do 31 maja
in.),
2013r.
20.
6. f) oprysk herbicydami alejek z polbruku i ceglanych – 10%
powierzchni,
7. g) usunięcie kretowisk i nierówności na trawnikach spowodowanych
żerowaniem nornic i kretów,
8. h) podcięcie zwisających pędów wierzb płaczących przy ogrodzeniu
z kościołem na wysokość 2,10 m od ziemi,
9. i) przycięcie pędów budleyi,
10. j) podział i rozsadzenie kęp liliowców na rabatach,
11. k) zdjęcie okryć zimowych z roślin,
12. l) usunięcie 3 zainfekowanych przez chorobę grzybową i niemal
całkowicie uschniętych śliw 'Pissardii' w wieku poniżej 10 lat,
zlokalizowanych obok placu zabaw przy rabacie z jałowcami.
21. Nasadzenia roślin jednorocznych na kwietnikach i w kwiatonierach
na n/w terenach:
a) pl. Stary Rynek,
b) pl. Narutowicza,
c) pl. 13-tu Straconych,
d) w Parku na wzgórzu Tumskim,

od 17 maja do
31 maja 2013r.

e) na Bulwarze nad Wisłą,
f) pl. Nowy Rynek,
g) ul. Tysiąclecia,
h) Pasażu Vuka Karadzica,
i) Placu Celebry,
j) rondzie na ul. Gałczyńskiego,
k) rondzie na ul. Dobrzyńskiej,
l) przy ul. Jachowicza przed kościołem Św. Stanisława Kostki,
m) przy ul. Kilińskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską,
n) pl. Obrońców Warszawy,
o) w Parku Północnym.
Dostawa ukwieconych 8 szt. wież kwiatowych (wielopoziomowych) i
22. umieszczenie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
(na pl. Stary Rynek, pl. Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku).
Cięcie:
a) krzewów na terenie parku Żupy Solne – na rozgałęzieniu ul.
Rybaki w rejonie schodów Broniewskiego,
b) wskazanych krzewów na terenie Promenady I na zboczu za
23. barierką Promenady I Skarpy Wiślanej,
c) formujące żywopłotów na terenie Promenady I (aż do alejki
betonowej na terenie Promenady II), Promenady II i III Skarpy
Wiślanej – termin rozpoczęcia prac zostanie wskazany przez
upoważnionego pracownika Wydziału Kształtowania Środowiska.
Pielenie wskazanych krzewów i żywopłotów na terenach Skarpy
Wiślanej w n/w rejonach:
a) schody Broniewskiego,
b) Bulwar nad Wisłą,
24.
c) Promenada I,
d) Promenada II i Jar Abisynii,
e) Promenada III,
f) park na Zdunach.
Koszenie trawników na terenie Skarpy Wiślanej:
a) skarpa część północna zbocze poniżej katedry,
25. b) Tumy – Skarpa zbocza,
c) Przypora Sobótka,
d) droga do zalewu Sobótka.

od 20 maja do
31 maja 2013r.

od 1 maja do 5
czerwca 2013 r.

od 20 maja do 5
czerwca 2013 r.

UWAGA: wykonanie w/w prac uzależnione jest przede wszystkim od warunków
pogodowych i może ulec zmianie. W zależności od potrzeb w miesiącu maju oprócz
wyżej wymienionych prac zostaną zlecone również kolejne.

