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POTWIERDZENIE ODBIORU WYKONANIA PRAC PIELĘGNACJI 

 
z dnia ………………………… 

 
 
Tereny zieleni przy budynku nr ................. na osiedlu  …………………………………........ 
 
Rok ................... 
 
 
 

Termin zabiegu Zakres zabiegu obligatoryjny Data i podpis  
osoby odbierającej* 

Uwagi 

............ marzec  - naciąg taśm na drzewach, naprawa palików drzew,  
- zdjęcie zabezpieczeń mrozowych z krzewów, 
- nawożenie krzewów i drzew,  
- cięcia pielęgnacyjne 
- uzupełnienie ściółki do poziomu 5 cm, 
- wymiana roślin przemarzniętych,  

  

............ kwiecień  - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew 

  

............ kwiecień - koszenie trawnika 
- nawożenie trawnika, 
- pielenie rabat, mis drzew 

  

............ maj - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 
- chemiczne odchwaszczanie trawników, 

  

............ maj - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 
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- chemiczne odchwaszczanie trawników, 

............ czerwiec - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 

  

............ czerwiec - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 

  

............ lipiec - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 
- chemiczne odchwaszczanie trawników, 

  

............ lipiec - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 
- chemiczne odchwaszczanie trawników, 

  

............ sierpień - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 

  

............ sierpień - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew 

  

............ wrzesień - koszenie trawnika 
- nawożenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 

  

............ wrzesień - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów krzewów i bylin, 
- cięcia pielęgnacyjne 

  

............ październik - koszenie trawnika 
- pielenie rabat, mis drzew 
- nawożenie krzewów i drzew 

  

............ październik - pielenie rabat, mis drzew   
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- założenie zabezpieczeń zimowych na rośliny, 
 

dodatkowa wizyta 
interwencyjna  
………………………… 

(należy wskazać datę) 

koszenie, oprysk na choroby grzybowe, szkodniki, 
chwasty itp. 
inne........................................................................... 
.................................................................................. 

  

dodatkowa wizyta 
interwencyjna  
………………………… 

(należy wskazać datę) 

koszenie, oprysk na choroby grzybowe, szkodniki, 
chwasty itp. 
inne........................................................................... 
.................................................................................. 

  

dodatkowa wizyta 
interwencyjna  
………………………… 

(należy wskazać datę) 

koszenie, oprysk na choroby grzybowe, szkodniki, 
chwasty itp. 
inne........................................................................... 
.................................................................................. 

  

 
* Zarządca / Administrator budynku; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ( w zakresie kontroli jakości ); Wykonawca 
 
 
 
Uwagi dodatkowe: 
 
Prawidłowo wykonany zabieg polega na wykonaniu go na CAŁOŚCI inwestycji czyli np. koszenie wszystkich trawników, pielenie 
WSZYSTKICH powierzchni rabat. Zabiegi wykonane na części zakresu nie mogą być odebrane jako wizyta pielęgnacyjna. 
 
Na bieżąco w miarę potrzeb i na każde wezwanie Inwestora / Administratora – usuwanie odrostów korzeniowych, odrostów na pniach 
drzew, opryski przeciwko chorobom, szkodnikom, cięcia techniczne drzew i krzewów, uzupełnianie ściółkowania, taśm                      i  
palików drzew, obrzeży trawnikowych, dosiewy płaszczyzn trawnikowych. 
 


