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Informacja o bieżącym utrzymaniu 
zieleni na terenie miasta                                               

 
 

Świadczenie usług bieżącego utrzymania miejskich terenów zieleni na terenie miasta, w okresie od 

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., zostało podzielone na 2 zadania:  

1) zabiegi pielęgnacyjne drzew w gminnych (miejskich) pasach drogowych na terenie miasta 

Tczewa, 

2) bieżące utrzymanie miejskich terenów zieleni na terenie miasta Tczewa.  

W wyniku postępowania przetargowego rozstrzygniętego w 2017 r., zadania te realizuje „Zieleń 

Miejska” sp. z o. o. z siedzibą w Rokitkach. Umowy z podmiotem na powyższe zadania zawarto                    

w dniu 27 października 2017 r. Zakresem umów zostały objęte miejskie tereny zieleni wraz                       

z zielenią uliczną w gminnych (miejskich) pasach drogowych na terenie miasta.  

  

Kompleksowe utrzymanie miejskich terenów zieleni obejmuje następujące czynności: 

• bieżące utrzymanie czystości obiektów zieleni (parków, skwerów, terenów osiedlowych, 

miejsc pamięci itp.); 

• bieżące całoroczne utrzymanie czystości chodników i przejść w obiektach zieleni wraz                

z przyległymi ciągami pieszymi;  

• bieżące utrzymanie zimowe głównych utwardzonych ciągów komunikacyjnych, 

znajdujących się na terenach zieleni wraz z ciągami do nich przylegającymi; 

• opróżnianie koszy rozmieszczonych na miejskich terenach zieleni wraz z wywozem                   

i utylizacją odpadów; 

• koszenie trawników z zagrabianiem, wywozem  i utylizacją pokosu;  

• odchwaszczanie krzewów, krzewinek wraz z podlewaniem i nawożeniem; 

• cięcia pielęgnacyjne krzewów w skupinach i w żywopłotach; 

• sadzenie i przesadzanie drzew; 

• cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów; 

• bieżące utrzymanie kwietników, rabat, mis i murków kwiatowych z roślinami 

sezonowymi, bylinami i krzewami; 

• utrzymanie rabat różanych. 

 

Powyższy zakres jest realizowany w następujących grupach obiektów:  

• parki (27,01 ha),  

• skwery, zieleńce i place (37,88 ha), 

• samodzielne kwietniki, rabaty, murki, misy i donice (0,037ha), 

• pozostałe tereny osiedlowe i nieużytki (54,43 ha), 

• zieleń uliczna(20,19 ha), 

• miejsca pamięci (28 obiektów, 0,15 ha). 
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Bieżąca kontrola stanu terenów i jakości wykonywanych usług odbywa się 2-3 krotnie w tygodniu. 

Na podstawie zapisów umowy, oględziny terenów są dokonywane razem z przedstawicielem 

wykonawcy. Ponadto w ramach bieżących kontroli Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji oraz 

zgłoszeń zewnętrznych, uwagi są przekazywane na bieżąco wykonawcy. Wszystkie zgłoszenia                    

i interwencje są najpierw weryfikowane przez wykonawcę i pracownika Wydziału Spraw 

Komunalnych i Inwestycji, a po ich potwierdzeniu uwagi te są realizowane przez wykonawcę.  

Zadanie nr 1 jest realizowane na podstawie wniosku Zamawiającego. W styczniu br. skierowano 

wniosek do wykonawcy o dokonanie cięć pielęgnacyjnych 380 szt. drzew. Wnioskowany zakres 

prac został ukończony w lutym br. Pozostały limit zabiegów  pielęgnacyjnych drzew zostanie 

zrealizowany w okresie jesiennym.  

 

W przypadku zadania nr 2 – poza bieżącymi kontrolami, na koniec każdego miesiąca odbywa się 

kompleksowa kontrola wykonanych czynności, co umożliwia wykonawcy przedstawienie 

szczegółowych zestawień zrealizowanych usług. Po sprawdzeniu zgodności zestawień ze stanem 

faktycznym zostaje spisany protokół odbioru prac, który następnie uprawnia wykonawcę do 

wystawienia faktury. Wykonane zadania rozliczane są w cyklu miesięcznym. Po przedstawieniu 

wykazu zrealizowanych prac i ich formalnym odbiorze, dokonywana jest płatność w kwocie 

ryczałtowej, w wysokości 1/12 części przypadającej na dany rok, na podstawie wystawionych 

faktur. Kwoty roczne zaangażowane w budżecie na utrzymanie miejskich terenów zieleni w 2020 r. 

wynoszą odpowiednio: 61 200 zł – dla zadania nr 1 oraz 2 896 000 zł – dla zadania nr 2. 

 

Zobowiązania finansowe wobec budżetu miasta na zapewnienie świadczenia usług w zakresie 

utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2018-21, zostały zaciągnięte na podstawie uchwały 

nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033. 

 

Poza bieżącym utrzymaniem terenów zieleni, w ramach powyższych umów, w miarę możliwości                   

i zgodnie z zaplanowanymi środkami w budżecie, są realizowane dodatkowe zadania związane                   

z urządzaniem i renowacją istniejących terenów, a także dotyczące utrzymania czystości terenów 

nieobjętych zakresem bieżącego utrzymania.  

Zwiększenie kosztów urządzania i utrzymania terenów zieleni w porównaniu z poprzednimi latami, 

wynika między innymi  z systematycznego urządzania i modernizowania terenów oraz zwiększenia 

zakresu zabiegów pielęgnacyjnych (m.in. nowe skwery i tereny zagospodarowane w ramach 

rewitalizacji Starego Miasta, tereny zagospodarowane w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego, 

modernizacje i remonty ulic). Część zadań inwestycyjnych i Budżetu Obywatelskiego dotyczą 

również zagospodarowania terenów (urządzanie terenów osiedlowych, siłownie zewnętrzne, place 

zabaw). W zadaniach tych uwzględnione zostały prace towarzyszące związane z odnową 

trawników  i sadzeniem roślin ozdobnych. 
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W ramach dodatkowych zadań realizuje się również drobne zagospodarowania terenów zieleni, 

towarzyszących zabudowie (nasadzenia żywopłotów, drzew, rabat kwiatowych, ustawienie 

obiektów małej architektury – ławek, koszy, stojaków rowerowych). 

 

Poza terenami zieleni należącymi do Gminy Miejskiej Tczew, na terenie miasta występują tereny 

utrzymywane przez innych zarządców i właścicieli. Zielenią w pasach drogowych dróg 

powiatowych (ul. J. z Kolna i 30-go Stycznia) zajmuje się Powiat Tczewski. Utrzymaniem zieleni                   

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (ul. Jagiellońskiej) zajmuje się Wojewódzki Zarząd Dróg                    

a utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 91 (al. Solidarności) zajmuje się Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie posiada 38,2 ha 

terenów zieleni wraz z terenami utwardzonymi. Utrzymaniem ich zajmują się podmioty wybrane                  

w drodze postępowania przetargowego. Ponadto drobne bieżące prace porządkowo–

pielęgnacyjne wykonywane są przez pracowników Spółdzielni.  

 

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, zarządcy powyższych terenów rozpoczęli już 

realizację zakresów porządkowych. Na terenach miejskich prace pielęgnacyjne rozpoczęto na 

przełomie lutego i marca. W okresie od stycznia kwietnia br., poza pracami porządkowymi 

przeprowadzono również cięcia pielęgnacyjne drzew w parkach, skwerach i na terenach 

osiedlowych. W marcu i kwietniu dokonano obsady rabat i kwietników dwuletnimi roślinami 

ozdobnymi (bratki, stokrotki). Na wybranym drzewostanie miejskim przeprowadzono również 

zabiegi ochronne 200 szt. kasztanowców.  

 

 

         Z-ca Prezydenta 

 

          Adam Burczyk 

 

 

 

 

 

 

Informację sporządził: 
Janusz Landowski,  st. inspektor WSKI 
 
Tczew, dn. 30.04.2020 r. 


