Pielęgnacja drzew w mieście – Etap II - wrzesień/październik 2022 r.
Zadaniem władz miasta w zakresie ochrony przyrody jest dbałość o stan zieleni,
w tym szczególnie drzew i krzewów. Głównym powodem prac pielęgnacyjnych jest
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, przy całej staranności o zachowanie
istniejących wartości przyrodniczych.
Zarząd Dróg Miejskich jako administrator wielu terenów publicznych co roku zleca
wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych zieleni wysokiej na terenie miasta tj.:
ekspertyzy, opinie, dokumentacje stanu istniejącego. Na ich podstawie sporządzane są
przedmiary prac pielęgnacyjnych określające ich zakres, termin wykonania oraz sposób
prowadzenia. Oczywiście zakres zabiegów jest zróżnicowany i dostosowany do stanu i
kondycji drzewa oraz jego statusu i lokalizacji. Szczególną troską otacza się drzewa
sędziwe, rosnące na terenach zabytkowych oraz pomniki przyrody. Wykonawcy zlecenia
wyłaniani są w postępowaniach przetargowych prowadzonych zgodnie z zasadami ustawy
‘Prawo zamówień publicznych”. Środki na prace pielęgnacyjne drzewostanu komunalnego
pochodzą z budżetu Miasta Puławy.
Wszystkie prace pielęgnacyjne drzewostanu prowadzone są pod specjalistycznym
nadzorem inspektorskim.
Aktualny zakres prac obejmuje pielęgnację gminnego drzewostanu przyulicznego
i parkowego na terenie Miasta Puławy, w tym w ul. F. Nila – 3 szt.,
ul. Grabskiego – 2 szt., ul. Kujawskiego – 2 szt., w ul. przy Urzędzie Skarbowym – 3 szt.,
w ul. Gościńczyk – 3 szt., ul. Kilińskiego – 14 szt., w pasie drogowym wzdłuż ul. Lubelskiej27 szt., ul. Skłodowskiej – 19 szt.,ul.4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego – 1 szt., na terenie
Parku Solidarności- 2 szt., droga dojazdowa do dworca PKP – 1 szt., ul. Sypniewskiego
przedłużenie – 1 szt., ul.6 Sierpnia -2 szt., ul. Pusta – 1 szt., ul. Kowalskiego- 3 szt.,
ul. Wólka Profecka – 2 szt., ul. Renet –Jursz – 7 szt., interwencyjnie Pomnik Przyrody – 1
sztuka w ul. 6 Sierpnia 68a. Łącznie 94 sztuki drzew.
W koronach drzew zaplanowano wykonanie 18 sztuk asekuracyjnych wiązań
elastycznych.
Ogólny zakres prac pielęgnacyjnych - wykonywany w strefie miejskiej systemem
alpinistycznym obejmuje:
- cięcia sanitarne - usunięcie gałęzi obumarłych,
w koronie, krzyżujących się, porażonych jemiołą,

nadłamanych,

zawieszonych

- cięcia techniczne – usunięcie gałęzi lub konarów wchodzących w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, zapewniające skrajnię poziomą
i pionową, zapewniające widoczność znaków drogowych, pod kątem bezpieczeństwa ruchu
drogowego, odsłonięcia lamp oświetleniowych i kamer oraz kolizji z liniami energetycznymi,
budynkami),
- cięcia korygujące i redukcyjne zgodnie z zaleceniami przedmiaru,
- założenie wiązań elastycznych z amortyzatorem (np. typu Cobra , Boa), w zależności od
zaleceń szczegółowych; jedna lub współpracujące ze sobą liny zamontowane zgodnie
z instrukcją producenta.

Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody „prace w obrębie korony drzewa
nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 % korony, która
rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.”
Przy wszystkich drzewach szczególnie w ww. ulicach uwzględniono cięcia dot.
(skrajni), pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego , ludzi i mienia oraz zdjęcie posuszu
i jemioły. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec roszczeń osób trzecich w tym
odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone na obiektach publicznych i prywatnych
podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych.
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W załączeniu wykaz drzew do pielęgnacji.

