
Miejscowość Dobra działka o nr ewid. 330/4
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1. Prace przygotowawcze i porządkowe polegające na uprzątnięciu terenu 540 m2 

2.  Roboty ziemne polegające na niwelacji terenu nawiezieniu ziemi pod drzew i 
krzewy 540 m² 

        3. Sadzenie krzewów z materiałem szkółkarskim:
- cis pośredni 'Farmen'- Taxus ×media 'Farmen'- 63 szt. 
- kalina koralowa 'Compactum'- Viburnum opulus 'Compactum' 3 szt. 
- tawulec Tanaki - Stephanandra tanakae – 90 szt. 
- trzmielina Fortune'a 'Coloratus'- Euonymus fortunei 'Coloratus'- 52 szt.   
- trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' - Calamagrostis ×acutiflora 'Karl
  Foerster' – 86 szt.

4. Ściółkowanie z materiałem 540 m2
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Miejscowość Wiśniowa działka o nr ewid. 465/7
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1. Prace przygotowawcze i porządkowe polegające na uprzątnięciu terenu 570 m2  
2. Roboty ziemne polegające na niwelacji terenu nawiezieniu ziemi pod drzew i krze-
wy 570m² 
3. Sadzenie krzewów z materiałem szkółkarskim w ilości 265 szt.

1 - tawuła szara 'Grefsheim -' Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' - 65 szt.
2 - trzmielina oskrzydlona 'Compactus' - Euonymus alatus 'Compactus' - 88 szt.
3 - berberys ottawski 'Superba'- Berberis ×ottawensis 'Superba'- 12 szt.
4 - śnieguliczka Chenaulta 'Hancock'- Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock'- 50 szt. 
5 - cis pośredni 'Farmen'- Taxus ×media 'Farmen'- 50 szt.

4. Ściółkowanie z materiałem – 405 m2 

5. Założenie trawnika z siewu o pow. 165m2 
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Miejscowość Kurozwęki działki o nr  ewid. 183 i 390

I. PARK

II. ZATOKA AUTOBUSOWA
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1. Race przygotowawcze i porządkowe polegające na uprzątnięciu terenu 273,86  m2 

2. Roboty ziemne polegające na niwelacji terenu nawiezieniu ziemi pod drzew i krzewy 
terenu 273,86  m2 

3. Sadzenie bylin z materiałem szkółkarskim 898 szt.  ( park)

- konwalia majowa -372 szt. 
- róża pomarszczona 165 szt.
- barwinek pospolity Gertrude Jekyll – 144 szt. 
- barwinek większy - 88 szt. 
- barwinek pospolity Ralph Shugert - 70 szt.     
- barwinek pospolity Sebastian – 59 szt.             
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4. Sadzenie drzew  z materiałem szkółkarskim ilość 10 szt.  
( zatoczka przystankowa)

- robinia akacjowa 'Umbraculifera'-Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' - 10szt. (7)
5. Sadzenie  krzewów z materiałem szkółkarskim ilość 103 szt. ( zatoczka przy-

stankowa + park )
- śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' - Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' 50 
szt. ( 7b - zatoczka przystankowa )
- śnieguliczka Chenoulta Hancock -53 szt ( park – 7a )

6. Palikowanie drzew z materiałem o wys.200cm 10 szt x 3 = 30 szt. oraz listwy do 
pali dł. ok 50 cm: 30 szt. 

7. Ściółkowanie  z materiałem 273,86 m2 
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