
Usługowy Zakład Zieleni
od 1990 roku



          USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI powstał w 1990 roku. Od początku zajmowaliśmy 
się zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych.
Zdobyte przez lata wiedza i doświadczenie, pozwoliły nam rozszerzyć zakres oferowanych 
usług, które pragniemy Państwu przedstawić.
Naszą ofertę kierujemy do firm i przedsiębiorstw, administracji obiektów użyteczności 
publicznej, urzędów miast i gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, właścicieli i 
zarządców obiektów wielkopowierzchniowych oraz osób prywatnych.
W trosce o zadowolenie naszych klientów stale inwestujemy w kadrę pracowników 
oraz nowoczesny i wydajny sprzęt.
Podczas wykonywanych prac szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i jakość 
świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do współpracy.



               WYCINKA I CHIRURGIA DRZEW
               USŁUGI LEŚNE

          Do prac przy drzewach wykorzystujemy różne metody, jednak główną jest technika 
alpinistyczna. Pozwala ona na prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew z dużą
dokładnością, a w przypadku wycinki docierać w miejsca niedostępne dla ciężkiego 
sprzętu. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się każdego zlecenia.

•  wycinka drzew w trudno dostępnych miejscach np. podwórka, cmentarze
•  chirurgia: podcinka, formowanie oraz prześwietlanie koron, usuwanie posuszu
•  czyszczenie ubytków, impregnacja, zabezpieczanie
•  wycinka konarów kolidujących z obiektami technicznymi
•  zakładanie wiązań sztywnych i elastycznych
•  opryski ochronne drzew
•  ekspertyzy dendrologiczne, nadzór inspektora nadzoru NOT
•  inwentaryzacje
•  frezowanie pni
•  kompleksowe usuwanie skutków śnieżyc, wichur, burz (w takich wypadkach jesteśmy

 do dyspozycji całą dobę)

          Jako nieliczni posiadamy uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych, nadane 
nam przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki temu możemy prowadzić 
kompleksową obsługę parków zabytkowych i pomników przyrody.

•  kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje (drogi, obwodnice)
•  wycinka lasów
•  pozyskiwanie i zrywka drewna
•  rekultywacja terenów pozrębowych
•  zalesianie
•  utrzymanie terenów pod liniami energetycznymi
•  usługi sprzętowe (harvester, forwarder)
•  usługi rębakiem
•  recykling, utylizacja odpadów drzewnych
 



               ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
               OGRODY

          Prezentujemy szeroką gamę usług związanych z aranżacją zieleni. Wykonujemy 
zieleń wokół firm, obiektów użyteczności publicznej i prywatnych posesji.
Nasi architekci uwzględnią wszystkie Państwa wizje i uwagi, tworząc ogród miejscem 
wyjątkowym. Usługi świadczymy kompleksowo, od projektowania po wykonawstwo.

•  kompleksowa rewaloryzacja parków i innych form zieleni zorganizowanej
•  nasadzenia drzew i krzewów (nasadzenia rekompensacyjne)
•  zakładanie trawników sianych i "z rolki"
•  koszenie trawy i strzyżenie żywopłotów
•  projektowanie komputerowe i tradycyjne
•  systemy automatycznego nawadniania
•  opryski ochronne (drzewa, żywopłoty)
•  profilowanie terenu
•  oświetlenie ogrodowe
•  budowa oczek wodnych, strumieni, kaskad
•  architektura ogrodowa (altany, murki, grille)
•  place zabaw
•  ogrodzenia
•  odkomarzanie (zamgławianie termiczne)



               ODŚNIEŻANIE

       W okresie zimowym oferujemy usługi odśnieżania. Zajmujemy się usuwaniem 
śniegu z dachów, placów, parkingów, ciągów komunikacyjnych. Umiejętność sprawnego 
i bezpiecznego posługiwania się sprzętem alpinistycznym, umożliwia nam bezpieczną 
pracę na obiektach o dużym nachyleniu dachu.

ODŚNIEŻANIE DACHÓW

•  płaskich i spadzistych
•  obiekty wielkopowierzchniowe (centra handlowe, magazyny, sortownie)
•  odśnieżanie ręczne i maszynowe
•  zbijanie sopli i nawisów

ODŚNIEŻANIE PLACÓW / CHODNIKÓW / PARKINGÓW

•  odśnieżanie placów, chodników, uliczek osiedlowych, dróg dojazdowych
•  odśnieżanie ręczne i maszynowe

WYWÓZ ŚNIEGU

•  samochody lekkie i ciężkie

Gwarantujemy szybki czas realizacji oraz pełen profesjonalizm!



               PRACE ALPINISTYCZNE

          Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace na wysokości: prace naprawcze, konserwacyjne, 
porządkowe. Wykorzystujemy profesjonalny sprzęt znanych producentów, co w 
bezpośredni sposób przekłada się na jakość wykonywanych zleceń. Nasz zespół tworzą 
alpiniści z wieloletnim doświadczeniem, posiadający wszystkie potrzebne uprawnienia.

•  mycie okien
•  montaż anten
•  malowanie
•  ekspertyzy
•  prace nietypowe

               PIASKOWANIE

         Piaskowanie jest jedną z najskuteczniejszych metod renowacji i usuwania zabrudzeń 
z różnego rodzaju powierzchni. Zajmujemy się strumieniowym usuwaniem zanieczyszczeń, 
rdzy, starych warstw farby, przebarwień, wykwitów oraz osadów z:

•  budynków: kamienice, fabryki, obiekty zabytkowe
•  konstrukcji stalowych: silosy, magazyny, hale, mosty, maszyny
•  rzeźb, fontann, nagrobków, schodów, posadzek

               CZYSZCZENIE ELEWACJI, USUWANIE GRAFFITI

        Przy pomocy agregatów wysokociśnieniowych z gorącą wodą i użyciem profesjonalnej 
chemii jesteśmy w stanie oczyścić każdą powierzchnię.

•  dachy
•  elewacje
•  kostka brukowa
•  usuwanie oznakowania poziomego
•  graffiti: usuwanie i zabezpieczanie

Używany przez nas sprzęt zawsze posiada aktualne badania UDT, a pracownicy 
chronieni są kombinezonami spełniającymi najostrzejsze wymogi bezpieczeństwa.



               ROBOTY ZIEMNE

Wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi w zakresie robót ziemnych:

•  wykopy wąskoprzestrzenne i liniowe pod instalacje:  gazowe, wodne, kanalizacyjne,
 elektryczne, telefoniczne

•  wykopy szerokoprzestrzenne
•  wykopy pod fundamenty, szamba
•  niwelacja i równanie terenu
•  podbudowy
•  nasypy
•  drenaże, studnie chłonne
•  wymiana gruntu
•  transport materiałów sypkich
•  usługi sprzętowe (koparka, koparko-ładowarka, minikoparka, miniładowarka)

               PRACE BRUKARSKIE

Wykonujemy nawierzchnie z kostki brukowej:

•  place
•  parkingi
•  podjazdy, drogi dojazdowe
•  chodniki, alejki
•  schody
•  opaski wokół budynków

Na wszystkie wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji!



Usługowy Zakład Zieleni
Jakub Grobelski
ul. Szczerbowskiego 4/22
20-012 Lublin
www.uzz.net.pl | kontakt@uzz.net.pl
+48 798 989 660 | +48 512 015 818
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