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PROGRAM KURSU
nauplalviliellie lv zakresie lnspektora Nadzoru Terenów Zielerli

SESJA I-sza

Charal.cterysĘka terenÓw zieleni, planowanie, projektowanie, inlventary'zacja
olganizacja zarządzulta terenanri zie|eni w Polsce
Rola i zal.łres clziałzuria Inspektora Nadzonr Teręnóq' Zieleni na poszczegÓln.v.ch etapach
inwesĘcji
Przepiry* pravwe związarre z budołvą i pielęgnacją terenów zieleni
Formalno.praune i technicale pruvgotowanie inwesĘcji
DobÓr i ocenajakości maleriałów roŚlirrnych do buclowy i pielęgnac;ii terenÓw zie|eni

SESJA II-ga

. ocerra prarvidłorvości prac i t*clurologii przy [rudorvie terenórv zieleni (roślirurość, dr.o.qi.
DFA tącanie z obsadzaniem skarp i zazieienianiem dachów)

- ocenaprawidłorvości robót prry pielęplacji terenÓr,v zieieni
- Tęchniki wykonywania prac przry pielęgnacji drzew vr, miastach (tqezrrie z BF{P)
- odbiory robót' zakres grva:ancji i rękojmi tv oparciu o oborviązujące przepisy
- Problemy lvy*ceny lvartości drzew, oraz opłĄ i kary' za ich w1cinkę
- oclu.ona prewna orae odpowieelzialność cywilna i karna Inspektora Nadzotrr Teretrórv

Zieleni.
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