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Lp. Nr 
drzewa 

Nazwa Obwód Opis 

1. 10 Modrzew 

europejski 

97 cm Usunięcie posuszu w całej koronie 

2. 13 Wierzba biała 198 cm Usunięcie posuszu, cięcia sanitarne, usunięcie trzech konarów w całej wysokości korony, odciążających 

koronę, w celu zachowania statyki 

3. 14 Wierzba biała 233 cm Usunięcie posuszu, cięcia sanitarne 

4. 16 Dąb szkarłatny 320 cm Usunięcie posuszu, usunięcie jednego, dolnego konara nad murem, odchodzącego od dolnego grubego 

konara 

5. 18 Brzoza 

brodawkowata 

113 cm Usunięcie posuszu, cięcia sanitarne, usunięcie jednego konara w celu uzyskania skrajni drogowej 

6. 19 Brzoza 

brodawkowata 

146 cm Usunięcie posuszu,  cięcia sanitarne, usunięcie jednego konara w celu uzyskania skrajni drogowej 

7. 20 Brzoza 

brodawkowata 

121 cm Usunięcie posuszu, cięcia sanitarne, usunięcie najniższego, dolnego konara 

8. 21 Winobluszcz 

trójklapowy 

20 m2 Likwidacja posuszu, korekta pędów pnącza w obrębie okien budynku 

9. 22 Dąb szypułkowy 320 cm Cięcia sanitarne, prześwietlenie korony, redukcja korony  o max  10 % 

10. 23 Dąb szypułkowy 310 cm Usunięcie posuszu, cięcia sanitarne  

11. 24 Lipa drobnolistna 230 cm Usunięcie posuszu, redukcja korony o max 10 % 
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12. 25 Grab pospolity 127 cm Usunięcie posuszu, redukcja korony  o max  20 %, skrajnia do wysokości 4,5 m od strony drogi 

13. 26 Dąb szypułkowy 240 cm Usunięcie posuszu, cięcia sanitarne 

14. 27 Dąb szypułkowy 295 cm Usunięcie posuszu, usunięcie posuszu, ograniczenie korony  o max  10 % 

15. 28 Dąb szypułkowy 245 cm Usunięcie posuszu, cięcia sanitarne, redukcja korony  o max  15 % 

16. 30 Grab pospolity 150 cm Zachowanie skrajni drogowej, usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 4,5 m, cięcia korony o max 

30 % 

17. 31 Klon zwyczajny 232 cm Usuwanie posuszu w koronie, cięcia sanitarne 

18. 32 Grab pospolity 170 cm Zachowanie skrajni drogowej,  usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 4,5 m, ograniczenie 

rozmiarów korony  o max  20 % 

19. 39 Grab pospolity 145 Zachowanie skrajni drogowej,  usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 4,5 m, ograniczenie 

rozmiarów korony  o max 20 % 

20. 41 Kasztanowiec 

zwyczajny 

116 cm Skrajnia drogowa, delikatne cięcie,  usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 4,5 m nad jezdnią 4 

dolne gałęzie do usunięcia, reszta do uzyskania skrajni drogowej nad jezdnia do 4,5 m 

21. 42 Wiąz zwyczajny 115 cm Skrajnia drogowa,  usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 4,5 m 

22. 43 Lipa drobnolistna 110 cm Czyszczenie posuszu w całej koronie, cięcia sanitarne, ograniczenie rozmiarów korony  o max 20 %, 

dwa dolne konary skrócić o ½. 

23. 46 Grab zwyczajny 69 cm Skrajnia drogowa – ścieżka dla pieszych,  usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 2,5 m 
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24. 52 Jesion wyniosły 65 cm Usunięcie posuszu, ograniczenie rozmiarów korony o max 20 % od strony budynku w celu zachowania 

statyki. 

25. 54 Lipa drobnolistna 55 cm Usunięcie posuszu, dolne korony skrócić  o max  20 % 

26. 56 Kasztanowiec 

zwyczajny 

255 Skrajnia drogowa,  usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 4,5 m, cięcia sanitarne. 

27. 57 Kasztanowiec 

zwyczajny 

206 Skrajnia drogowa,  usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 4,5 m, posusz, cięcia sanitarne 

28. 
 
 

58 Kasztanowiec 

zwyczajny 

240 Skrajnia drogowa,  usunięcie dolnych gałęzi korony do wysokości 4,5 m, cięcia sanitarne 

29. 70 Dąb czerwony 310 Cięcia sanitarne, ograniczenie rozmiaru korony  o max  20 % 


