Załącznik nr 1

Wykaz terenów zielonych – pasów drogowych
Pasy drogowe przyuliczne:
1. ul. Asnyka,
2. ul. Akacjowa - wraz z działką 248/3 obręb 7,
3. ul. Armii Krajowej,
4. ul. Batorego – wraz z działkami o nr ew. 109/2, 108/5, 108/8, 109/4 obręb 2,
5. ul. Browarna,
6. ul. Chmielna,
7. ul. Chrobrego,
8. ul. Cmentarna – oraz działki o nr ew. 218/62, 218/64 obręb 4 (teren przy garażach),
9. ul. M. Dąbrowskiej,
10. ul. Dolna wraz z terenem na rogu Dolna-Brzechwy,
11. ul. Fredry,
12. ul. Gąsiorowskiego – lewa i prawa strona od ul. Krakowskiej,
13. ul. Jerozolimska - wraz z drogą dojazdową z działki nr ewid. 241/8 obręb 2 przed
wiaduktem prawa strona,
14. ul. Jeziorańskiego,
15. ul. Jeżowska – wraz z enklawami oraz działką nr ew. 105 obręb 1,
16. ul. Kaczeńcowa,
17. ul. Katowicka - wraz z działkami o nr ew. 195, 456 obręb 7, 328/1 i 327 obręb 8,
18. ul. Kazimierza Wielkiego,
19. ul. Kolejowa – wraz z działkami o nr ew. 321/3, 304/2, 301/1, 309/3, 303/3, 308,
321/1, 301/2, 302 obręb 1,
20. ul. M. Konopnickiej,
21. ul. Kościuszki – pasy od Placu Wolności do skrzyżowania z ul. Faworną,
22. ul. Al. Konstytucji 3 Maja – działki przy sklepie „Neonet” o nr ew. 447/4, 447/5,
447/6, 447/9 obręb 4,
23. ul. Krakowska – teren przed punktem LOTTO oraz pas zielony w obrębie drogi
serwisowej do ul. Przemysłowej,
24. ul. Laskowa,
25. ul. Lenartowicza – prawa strona od ul. Gąsiorowskiego,
26. ul. 1-go Maja– działka nr ew. 242 obręb 8, przejazd od ul. Maja 1-go do zapory Tatar,
27. ul. Mickiewicza – działka nr 357 obręb 4,
28. ul. Miodowa – wraz z działkami nr ew. 446 i 434/1
29. ul. Mszczonowska – działka inwestycyjna przy „Antares”, działka przy drodze
dojazdowej do „Food Service” (działka nr 184 obręb 2) oraz lewa i prawa strona
wzdłuż działek nr ew. 185 i 204/1 obręb 2 - drogi dojazdowej do „Food Service”,
30. ul. Murarska,
31. ul. Nowa – lewa strona od ul. Słowackiego,
32. ul. Ogrodowa,
33. ul. Orzeszkowej – wraz z działkami nr ew. 255/25, 255/26, 255/27, 284/10 obręb 7,
34. ul. Paska,
35. ul. Piaskowa,
36. ul. Piekarska,
37. ul. Pszeniczna – wraz z działką nr ew. 547/1 obręb 1,
38. ul. Piwna,

39. ul. Polna – wraz z pasem zielonym (ok. metrowym) wzdłuż działki o nr ew. 1328/19
obręb 4, enklawą przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Mickiewicza (skwer z brzozą),
skwer na skrzyżowaniu ulic Polnej i Przemysłowej, działka nr 626 obręb 4 przejście
na wprost sklepu motoryzacyjnego,
40. ul. Południowa,
41. ul. Prusa – wraz z działką nr 57 obręb 7,
42. ul. Przemysłowa do ul. Krakowskiej (wraz z działką na wprost stacji WASBRUK
nr 758/7 obręb 4),
43. ul. Reymonta – do granic miasta wraz z działką nr 74/14 obręb 5,
44. ul. Sadowa,
45. ul. Skierniewicka –działki nr ew. 476/6 (powierzchnia 1940 m2), dz. nr 476/8 obręb 1
(powierzchnia 2179 m2) oraz tereny przed ogródkami działkowymi dz. nr ew. 456
i 477/2), enklawa/droga gruntowa od ul. Skierniewickiej przed ul Jasińskiego 469
obr. 1 oraz działka 429 obręb 1 wzdłuż ogródków działkowych,
46. ul. Słodowa,
47. ul. Słowackiego – wraz z działkami nr ew. 336/3, 359/15 obręb 8, działka nr ew.137/1
obr. 7 oraz działka nr 1393/10 obręb 4 obok Urzędu Skarbowego.
48. ul. Sobieskiego,
49. ul. Sienkiewicza – wraz z enklawami,
50. ul. Solidarności – wraz z działką nr ew. 523 obręb 4 (przejście od ul. Solidarności do
ul. Przemysłowej – za cmentarzem), działka nr ew. 502/3 obręb 4 – przy
transformatorze, teren przy sklepie PSS – naprzeciwko ZEC),
51. ul. Tatar - wraz z działką narożną nr 313/3 obręb 8.
52. ul. Tomaszowska z uwzględnieniem zmian granic miasta – oraz działka przed
nieruchomością 482/2 (szerokość ok. 2m) i działka nr 229 obręb 4,
53. ul. Tulipanowa,
54. ul. Tuwima,
55. ul. Wałowska,
56. ul. Wierzbowa – wraz z działką 171/2 obręb 7,
57. ul. Willowa,
58. ul. Wiśniowa – wraz z działką nr 253 obręb 1,
59. ul. Wyzwolenia,
60. ul. Wyszyńskiego,
61. ul. Zamkowa,
62. ul. Zielona,
63. ul. Zwolińskiego – do ul. Wierzbowej (za technikum) oraz działka o nr ew. 605
obręb 4,
64. ul. Żeromskiego – wraz z enklawami,
65. ul. Żmichowskiej,
66. droga wewnętrzna pomiędzy MDK a obiektem handlowym H. Pytka (działka nr ew.
437 obręb 4),
67. teren przy Rylce od mostu (przy ul. Jerozolimskiej) prawa strona do ujścia rzeki
Rawki,
68. teren przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Placu Piłsudskiego (okolice kwiaciarni),
69. teren przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Łowickiej,
70. ul. Górna,
71. ul. działki nr ew. 310/3 i 321/ 1 obręb 8 (przy restauracji „Klimaty”),
72. ul. Różana,
73. ul. Kochanowskiego,
74. ul. Staffa,

75. ul. Krasickiego,
76. Skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Bolesława Chrobrego (działka 105/2
obręb 2),
77. ul. Biała – wjazd do „Pepco” (lewa strona dz. nr ew. 205/9 i 206/9 obręb 2) wraz
z działkami nr ew. 229/7 i 229/8.
Rowy przyuliczne i skarpy (gminne):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ul. Aleksandrówka,
ul. Biała – do drogi krajowej nr 72 (do ronda),
ul. Kazimierza Wielkiego – skarpy,
ul. Kolejowa – skarpa przy kolei wąskotorowej,
ul. Mszczonowska – do granic miasta wraz z terenem w obrębie wjazdu do garaży,
ul. Reymonta – od centrum handlowego „Dekorator” do wiaduktu oraz za wiaduktem
do granic miasta,
7. ul. J. Sobieskiego – skarpy,
8. ul. Wyzwolenia,
9. ul. Różana.
Niniejszy wykaz terenów zielonych objętych kontraktem stanowi integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu umowy (załącznik nr 6).

