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I. Zakres prac do wykonania w ramach robót porządkowych na terenie stref rekreacji w 2021 r. 

 

1. koszenie trawników, zebranie, zgrabienie, wywóz i utylizacja zebranej trawy – w okresie wegetacji 

w zależności od potrzeb zgodnie z zaleceniami Zamawiającego – przewidywane 2 koszenia w 

miesiącu.  

2. pielenie skupisk nasadzeń krzewów i bylin – w okresie wegetacji w zależności od potrzeb zgodnie 

z zaleceniami Zamawiającego, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3. uzupełnianie kory pod roślinnością  niską – w okresie wiosennym jednorazowe uzupełnienie korą 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. grabienie liści w okresie jesiennym zebranie, wywóz i utylizacja – w okresie jesiennym w zależności 

od potrzeb zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

5. oprysk trawników i nawożenie roślin - nawożenie i opryskiwanie winno się odbywać dwa razy 

w roku (raz w okresie wiosennym a drugi w okresie jesiennym). Trawniki należy opryskać przeciw 

zwalczaniu roślinności dwuliściennej. Rośliny winny być nawożone nawozem z zawartością azotu, 

potasu oraz fosforu. 

6. renowacja i zakładanie – przeprowadzanie wertykulacji, aeracji, piaskowania, wapnowania, 

nawożenia oraz dosiewania trawników w okresie wegetacji w zależności od potrzeb, na zlecenie 

Zamawiającego.  

 

Szacunkowa powierzchnia do  wykonywania poszczególnych prac:  

Powierzchnia do grabienia z liści (jednorazowo)     56 500 m2  

Powierzchnia do koszenia trawników (jednorazowo)               71 000 m2 

Powierzchnia do pielenia skupisk nasadzeń (jednorazowo)      7 380 m2 

Powierzchnia do uzupełniania korą      4 000 m2 

Powierzchnia do nawożenia trawnika i roślin (jednorazowo)    40 069 m2 

Powierzchnia do odnawiania i zakładania trawników                 500 m2 

 

II. Szczegółowy wykaz prac porządkowych: 

 

1. Koszenie trawników, zebranie, zgrabienie, wywóz i utylizacja zebranej trawy – w okresie 

wegetacji w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego. Trawniki należy kosić kosiarką spalinową z koszem. Wywóz trawy we własnym 

zakresie do utylizacji. Kosa spalinowa (podkaszarka) powinna być stosowana jedynie przy 

koszeniu przy drzewach lub krawężnikach w ten sposób, aby nie uszkodzić krzewów oraz pni 

drzew. 

 

2. Pielenie skupisk nasadzeń krzewów i bylin – w okresie wegetacji w zależności od potrzeb min. 

raz na dwa tygodnie. Wszystkie odpady organiczne z pielenia należy zebrać w worki i przekazać 

do utylizacji we własnym zakresie.  



 

3. Uzupełnianie kory pod roślinność niską – w okresie wiosennym, jednorazowe uzupełnienie korą. 

 

4. Grabienie liści w okresie jesiennym zebranie, wywóz i utylizacja – w okresie jesiennym 

w zależności od potrzeb min. raz na dwa tygodnie. Liście należy zgrabić i zebrać do utylizacji we 

własnym zakresie.  

 

 

5. Wykonanie oprysków trawników oraz nawożenie  roślin - opryskanie trawy oraz nawożenie 

roślin winno się odbywać dwa razy  w roku (raz w okresie wiosennym a drugi w okresie 

jesiennym). Trawnik należy opryskać na zwalczanie roślinności dwuliściennej. Rośliny winny być 

nawożone nawozem z zawartością azotu, potasu oraz fosforu. 

 

6. Renowacja i zakładanie trawników – przeprowadzanie wertykulacji, aeracji, piaskowania, 

wapnowania, nawożenia oraz dosiewania trawników w okresie wegetacji w zależności od 

potrzeb, na zlecenie Zamawiającego. 

 

 

Wszystkie prace będą wykonywane po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego z podaniem daty 

zakończenia danej pracy. 

 

III. Miejsce lokalizacji placów zabaw i  stref rekreacji: 

1) Strefa Rekreacji w Komorowie ul. Kolejowa 

2) Strefa Rekreacji w Komorowie ul. Główna 

3) Strefa Rekreacji w Regułach ul. Wiejska 

4) Strefa Rekreacji w Michałowicach ul.11 Listopada 

5) Strefa Rekreacji w Nowej Wsi ul. Spacerowa 

6) Plac zabaw w Pęcicach ul. Zaułek 

7) Plac zabaw w Pęcicach Małych ul. Brzozowa 

8) Plac zabaw w Sokołowie ul. Rodzinna 

9) Plac zabaw w Suchym Lesie ul. ks. Woźniaka 

10) Plac zabaw w Granicy ul. Poprzeczna 

11) Plac zabaw w Nowej Wsi ul. Wandy 

12) Ogródek Jordanowski w Opaczy-Kolonii ul. Ryżowa 

13) Plac zabaw w Komorowie ul. Turystyczna 

14) Boisko Orlik w Sokołowie ul. Wspólnoty Wiejskiej 

15) Boisko w Granicy  

16) Park w Regułach ul. Wiejska 

17) Świetlica w Granicy ul. Czeremchy  

 


