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                    Załącznik nr 1 

Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 
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Stan zachowania 

 

- ocena stanu zdrowotnego 

 

Uwagi lub zalecenia 

dotyczące drzewa 

 1 2 3 4 5 6 7 

    

     1 

 

 

1 
 

lipa drobnolistna 
 

153 
 

21 
 

10 
    dobry, korona asymetryczna, posusz 

w koronie 

usunąć posusz, uformować koronę, 

przyciąć dolne konary 

drzewo pozostaje 

2 8 lipa drobnolistna 138 18 12 
  dobry, pień łukowaty, na wys. 4 m odrost drzewo pozostaje, usunąć posusz i wykonać cięcia 

formujące koronę 

3 25 klon zwyczajny 76 18 9 
dobry, korona asymetryczna z 

posuszem 

drzewo pozostaje, posusz 

do usunięcia 

4 26 robinia akacjowa 128 17 6 
  dobry, korona asymetryczna w formie        

szczytowej 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, dolne 

konary do przycięcia 

5 27 lipa drobnolistna 210 21 7 
  dobry, korona asymetryczna susz w 

koronie 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, dolne 

konary do przycięcia 

6 28 klon zwyczajny 58 18 4    dobry, posusz w koronie drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

7 29 klon jawor 75 6 8    dobry, posusz w koronie drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

 

     8 

 

34 

 

robinia akacjowa 

 

171 

 

18 

 

9 

 

dobry, posusz w koronie, korona symetryczna 
drzewo pozostaje, usunąć posusz, 

u nasady drzewa odrosty lipy do usunięcia - złom 

9 35 klon zwyczajny 83 18 7 dobry, posusz w koronie, korona symetryczna drzewo pozostaje, usunąć posusz 

10 37 klon zwyczajny 84 15 7 
dobry, korona symetryczna, pień prosty, 

posusz w koronie 

drzewo pozostaje, usunąć posusz i uformować koronę 

11 38 lipa drobnolistna 216 21 10 
dobry, statyka nie zaburzona, 

korona symetryczna 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

12 43 lipa drobnolistna 176 19 9 
dobry, pień prosty, posusz w koronie 

korona asymetryczna 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

13 45 klon zwyczajny 70 15 7 
dobry, korona asymetryczna, 

pień prosty, posusz w 

koronie 

drzewo pozostaje, usunąć posusz z korony 

14 47 lipa drobnolistna 121 16 6 
dobry, korona asymetryczna z posuszem drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

wykonać cięcia pielęgnacyjne 

15 55 klon zwyczajny 111 15 5 dobry, posusz w koronie, korona symetryczna drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 
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16 57 robinia akacjowa 139 16 7 dobry, posusz w koronie, korona symetryczna drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

17 58 klon zwyczajny 98 14 9 dobry, posusz w koronie, korona symetryczna drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

18/19 60 
klon zwyczajny 

(dwuzrost) 

90 
133 

18 10 
dobry, korona symetryczna, duży posusz drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

20 62 klon zwyczajny 65 14 6 dobry, pień prosty, posusz w koronie drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

21 66 robinia akacjowa 131 15 8 dobry, posusz w koronie, pień prosty drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

22 69 robinia akacjowa 177 20 8 dobry, statyka dobra, posusz w koronie drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

23 70 robinia akacjowa 149 16 5 
dostateczny, posusz w koronie, statyka 

lekko zaburzona 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

24 74 klon zwyczajny 94 14 11 dobry, posusz w koronie, statyka dobra drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

25 78 robinia akacjowa 68 12 3 pień prosty, dobra statyka, korona symetryczna drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

26 83 klon zwyczajny 56 12 7 dobry, statyka dobra, posusz w koronie drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

27 91 klon zwyczajny 53 13 5 
dobry, statyka dobra, posusz w koronie, 

korona symetryczna 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

28 92 robinia akacjowa 102 16 7 dobry, posusz w koronie, korona symetryczna drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

29 94 klon zwyczajny 72 16 8 
dobry, posusz w koronie, korona symetryczna drzewo pozostaje, wykonać cięcia 

pielęgnacyjne w koronie 

30 96 lipa drobnolistna 124 15 10 
dostateczny, posusz w koronie, 

korona symetryczna 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

31 101 robinia akacjowa 92 14 5 dostateczny, suchy odrost, posusz w koronie drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

32/33 102 
robinia akacjowa 

(dwuzrost) 

105 
83 

18 8 
dostateczny, posusz w koronie, statyka 

dobra 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

34 105 robinia akacjowa 102 18 8 
dostateczny, posusz w koronie, 

korona asymetryczna, mała 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

35 106 klon zwyczajny 50 15 6 
dobry, niewielki posusz, korona symetryczna, 

statyka dobra 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

36 107 klon zwyczajny 53 16 7 dobry, niewielki posusz, korona symetryczna, drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

37 108 klon zwyczajny 62 17 6 dobry, niewielki posusz, korona symetryczna, drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

38 109 klon zwyczajny 47 15 5 
dobry, niewielki posusz, korona symetryczna, 

statyka dobra 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

39 110 kasztanowiec pospolity 86 12 4 
dobry, niewielki posusz, korona symetryczna, 

statyka dobra 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

40 111 klon zwyczajny 49 10 7 
dobry, młode drzewo, korona asymetryczna, drzewo pozostaje, wykonać cięcia 

pielęgnacyjne w koronie 
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41 114 brzoza brodawkowata 101 14 6 
dobry, statyka dobra, korona symetryczna, 

posusz w koronie 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

42 121 klon zwyczajny 83 12 5 dobry, niewielki posusz, korona symetryczna, drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

43 128 brzoza brodawkowata 78 13 6 
dostateczny, posusz w koronie, statyka dobra, 

korona asymetryczna 

drzewo pozostaje, posusz do usunięcia, 

44 134 lipa drobnolistna 157 16 10 
dostateczny, niewielki posusz, 

korona asymetryczna 

do pozostawienia, usunąć posusz i uformować koronę 

45 135 kasztanowiec pospolity 60 9 6 
dostateczny, posusz w koronie, 

korona symetryczna, statyka właściwa 

do pozostawienia, usunąć posusz 

46 139 brzoza brodawkowata 99 16 6 
dostateczny, statyka dobra, korona 

asymetryczna, posusz w koronie 

do pozostawienia, usunąć posusz 

47 142 klon zwyczajny 53 14 6 
dobry, posusz, statyka nie zaburzona, 

korona asymetryczna 

do pozostawienia, usunąć posusz 

48 144 klon zwyczajny 53 14 8 
dobry, niewielki posusz do usunięcia, 

statyka właściwa, korona symetryczna 

do pozostawienia, usunąć posusz 

49 147 klon zwyczajny 38 15 6 
dobry, posusz w koronie, statyka właściwa, 

korona symetryczna 

do pozostawienia, usunąć posusz 

50 150 klon jawor 102 16 4 
dobry, posusz w koronie, statyka nie zaburzona, 

korona symetryczna 

do pozostawienia, usunąć posusz 

51 151 dąb czerwony 145 18 9 
dobry, niewielki posusz, statyka właściwa, 

korona do uformowania 

do pozostawienia, usunąć posusz, w 

koronie cięcia pielęgnacyjne 

52 154 klon zwyczajny 36 9 5 
dobry, korona 

asymetryczna, statyka 

właściwa 

do pozostawienia, wykonać cięcia korygujące w 

koronie 

53 155 klon zwyczajny 39 10 6 
dobry, statyka nie zaburzona, 

korona asymetryczna 

do pozostawienia, wykonać cięcia korygujące w 

koronie 

54 156 klon zwyczajny 43 12 6 
dobry, korona 

asymetryczna, statyka 

właściwa 

do pozostawienia, wykonać cięcia korygujące 

55/56 157 
grab pospolity 

(dwuzrost) 

77 
42 

11 7 
dobry, korona asymetryczna, posusz w koronie, 

statyka nie zaburzona 

do pozostawienia, usunąć posusz 

57 158 klon zwyczajny 56 13 8 dobry, statyka właściwa, korona asymetryczna do pozostawienia, wykonać cięcia korygujące 

58 166 klon zwyczajny 36 12 4 
dostateczny, posusz, korona asymetryczna, 

statyka zachowana 

do pozostawienia, usunąć posusz 

59 167 klon zwyczajny 44 12 5 
dostateczny, korona asymetryczna w części 

szczytowej, posusz, statyka zachowana 

do pozostawienia, usunąć posusz 

60 168 klon zwyczajny 75 16 6 
dostateczny, korona asymetryczna, 

posusz w koronie, statyka zachowana 

do pozostawienia, usunąć posusz 

61 176 lipa drobnolistna 220 20 9 
dostateczny, duży posusz (20%), korona 

do uformowania, statyka dobra 

do pozostawienia, usunąć posusz, wyciąć 

odrosty 

62 180 klon zwyczajny 78 15 9 
dostateczny, posusz, korona asymetryczna 

do uformowania 

do pozostawienia, wykonać cięcia korygujące w 

koronie 
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63 184 klon zwyczajny 115 15 10 
dostateczny, posusz w koronie, 

korona asymetryczna, statyka dobra 

do pozostawienia, usunąć posusz 

64 187 lipa drobnolistna 148 17 6 
dobry, korona asymetryczna, 

posusz, rośnie blisko 

ogrodzenia 

do pozostawienia, usunąć posusz 

65 197 klon zwyczajny 31 10 5 
dobry, niewielki posusz, statyka dobra, 

młode drzewo, korona symetryczna 

do pozostawienia, usunąć posusz 

66 200 grab pospolity 74 12 7 
dobry, rośnie w dużym zagęszczeniu dużych 

drzew, korona asymetryczna 

do pozostawienia, wykonać cięcia korygujące w 

koronie 

   67  212 /           

213 

lipa drobnolistna 158 15 7 
dobry, dużo posuszu w 

koronie, korona 

asymetryczna 

do pozostawienia, usunąć posusz, wykonać 

cięcia korygujące w koronie 

 

    68  216 / 

217 

grab zwyczajny 39 6 6 
dobry, posusz w koronie, korona asymetryczna, 

statyka nie zaburzona 

do pozostawienia, usunąć posusz 

   69  220 / 

221 

klon zwyczajny 92 15 10 
dobry, korona symetryczna, posusz, 

wymagane cięcia korekcyjne 

do pozostawienia, usunąć posusz 

   70  222 / 

223 

klon zwyczajny 94 16 9 
dobry, statyka dobra, niewielki posusz, 

korona symetryczna 

do pozostawienia, usunąć posusz 

 

71/72/

73 

 

 227 / 

228 

grab pospolity 

(trójzrost) 

47 
58 

66 

 

10 
 

10 
dobry, 2 pnie boczne lekko pochylone, 

korona asymetryczna i zdeformowana 

do pozostawienia, wykonać cięcia korygujące w 

koronie, usunąć posusz 

 

   74 

 

 228 / 

229 

 

grab pospolity 

 

65 

 

9 

 

8 
dobry, drzewo lekko pochylone 

(statyka zaburzona), korona asymetryczna 

do uformowania 

do pozostawienia, uformować koronę, 

wykonać cięcia korygujące 

   75  229 / 

230 

grab pospolity 83 12 9 
dobry, statyka właściwa, korona asymetryczna 

do uformowania, odrosty u podstawy pnia 

do pozostawienia, wykonać cięcia korygujące korony 

 

   

76/77 

 

 230 / 

231 

klon zwyczajny 

(dwuzrost) 

78 
34 

 

13 
 

7 
dobry, korona asymetryczna do uformowania, 

posusz niewielki, statyka nie zaburzona 

do pozostawienia, usunąć posusz i odrosty u 

podstawy pnia, wykonać cięcia korygujące korony 

 

   78 

 

 244 

 

wierzba biała, 

odmiana 

zwisająca 

 
116 

 

    - 

 

  - 

 

złom w części szczytowej korony, do 

obcięcia tuż nad  piętrem istniejącej 

korony 

 

do pozostawienia, obcięcie tuż nad piętrem 

istniejącej korony, ciącia sanitarne 

 


