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Budowa zielonego skweru przy al. Chopina w Gminie
Łomianki

Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego zielonego skweru przy al.

Chopina w Gminie Łomianki. Planowana powierzchnia całkowita skweru wyniesie ok. 432 m2, w

tym  powierzchnia  rabat  ok.  200  m2  oraz  powierzchnia  trawników  ok.  240  m2.  W  ramach
planowanych  nasadzeń  rabat,  bylin  i  traw  planuje  się  nasadzenia  róż  okrywowych  różnych
odmian,  szereg  różnych  gatunków  bylin  (lawenda  wąskolistna,  szałwia  omszona,  zawciąg
nadmorski,  goździk  kropkowany,  liliowce  w  odmianach,  jeżówka  purpurowa,  rudbekia,
krwawniki  w  odmianach,  rozchodnik  okazały  „Brillant”,  bodziszek  Renarda,  przywrotnik
ostroklapowy,  bodziszek  „Orion”,  kosaciec  syberyjski,  bodziszek  kantabryjski,  bodziszek
popielaty,  przetacznik  kłosowy,  werbena  patagońska,  czyściec  wełnisty,  liastra  kłosowa,
rozplenica japońska, miskant chiński „Gracillimus”, sadziec purpurowy „Baby Joe”, krwawnica
pospolita,  czyściec  wełnisty,  dalia  w  odmianach,  aster  nowoangielski,  aster  nowobelgijski,
dzielżan ogrodowy, słonecznik szorstki i inne).

W  ramach  prac  związanych  z  tworzeniem  nowego  terenu  zielonego  planuje  się  również
nasadzenia drzew do wyboru między gatunkami: wiśnia piłkowana, grusza drobnoowocowa,
jarząb  szwedzki,  jarząb  pospolity,  dąb  szypułkowy  odm.  Fastigiata,  dąb  czerwony,  klon
jesionolistny  odm.  Flamingo  lub  Aureomarginatum  lub  Variegatum.  Planowanych  jest  do
nasadzenia  12  sztuk  drzew  o  obwodzie  pnia  24-26  cm,  posadzenie,  opalikowanie  wraz
z systemem napowietrzającym.

W ramach prac planowane jest założenie trawnika z siewu o powierzchni 240 m2. W ramach
prac  ziemnych  planowane  jest  odpowiednie  przygotowanie  terenu  pod  inwestycję  -
wyrównaniu terenu, zerwanie darni, uprzątniecie kamieni, odchwaszczanie, wypełnienie rabat
korą sosnową, itp. wraz z robocizną.

Nowy  skwer  przy  al  Chopina  będzie  nową  zieloną  przestrzenią  publiczną  udostępnianą
nieodpłatnie  dla  lokalnych  mieszkańców i  wszystkich  zainteresowanych  odwiedzających  ten
teren.

 

Dotacja  uzyskana  z  budżetu  Województwa  Mazowieckiego  w  ramach  „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

 



Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia: 400 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 200 000,00 zł

Planowany termin realizacji zadania: do 16.11.2021 r.
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