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Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 

1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 

2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 

3. 3 Modrzew europejski 72 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 

4. 4 Modrzew europejski 81 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 

5. 5 Modrzew europejski 86 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 
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6. 6 Modrzew europejski 82 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 

7. 7 Modrzew europejski 70 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 

8. 8 Modrzew europejski 48 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 

9. 9 Modrzew europejski 70 cm usunięcie drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej koronie 

, rośnie w dużym zagęszczeniu 

10. 11 Modrzew europejski 93 cm Usunięcie, drzewo  „wyciągnięte” o słabo rozbudowanej 

koronie , rośnie w dużym zagęszczeniu 

11. 12 Wiąz 62 cm Usunięcie, rośnie bardzo blisko dużego wiązu 

12. 15 Topola mieszaniec 125 cm Usunięcie pochylona, koliduje z drogą wewnętrzną, traci 

statykę 

13. 17 Brzoza brodawkowata 140 cm Usunięcie, niski stan zdrowotny, korona zdeformowana 
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14. 29 Robinia akacjowa 71 cm Usunięcie, rośnie pod dużym dębem, korona zniekształcona, 

częściowy posusz 

15. 33 Dąb czerwony 100 cm Usuniecie, koliduje z koronami innych drzew, pochylony 

16. 34 Klon zwyczajny 57 cm Usunięcie, duża ilość posuszu koliduje z koroną innych drzew 

17. 35 Robinia akacjowa 58 cm Usunięcie, korona jednostronna, traci statykę 

18. 36 Robinia akacjowa 61 cm Usunięcie,  pochylona, słaba statyka, korona jednostronna 

19. 37 Brzoza brodawkowata 67 cm Usunięcie, korona jednostronna koliduje z innymi drzewami 

20. 38 Robinia akacjowa 55 cm Usuniecie, koliduje z pomnikiem przyrody ( bukiem) korona 

wierzchołka 

21. 40 Robinia akacjowa Dwuzrost  

175 cm i 190 cm 

Usuniecie – drzewo o koronie szczytowej, występuje martwica 

na pniu 

22. 44 Brzoza brodawkowata 97 cm Usunięcie, korona wierzchołkowa, szczątkowa, koliduje z 

koronami dębu i lipy   
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23. 45 Robinia akacjowa 45 cm Usunięcie korona jednostronna, statyka zachwiana pod koroną  

dębu czerwonego, grozi wywrotem, u nasady początki murszu 

24. 47 Brzoza brodawkowata 86 cm  Usunięcie, niski stan zdrowotny, pochylona, może stracić 

statykę 

25. 48 Robinia akacjowa 52 cm Usunięcie, stan zdrowotny niski, pochylona, korona słabo 

wykształcona, posusz, duże zwarcie. 

26. 49 Świerk kłujący, odmiana glauca 72 cm Usuniecie, szkodnik opanował w 80 % koronę drzew. 

27. 50  Lilak pospolity 25+13+15 Usunięcie, krzew zdeformowany 

28. 51  Lilak pospolity 43 cm Usunięcie, krzew zdeformowany 

29. 53 Klon zwyczajny 60 cm Wiatrołom, korona cała urwana 

30. 55 Robinia akacjowa 60 cm Usunięcie, pochylona , korona słabo wykształcona, koliduje z 

koroną innego drzewa 

31. 59 Robinia akacjowa 130 cm Usunięcie, pochylona, bardzo niska jakość drzewa, z 

wypróchnieniem u podstawy pnia 
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32. 60 Robinia akacjowa 140 cm Usunięcie, wiatrołom 

33. 61 Robinia akacjowa 115 cm Usunięcie, wiatrołom 

34. 62 Klon zwyczajny 60 cm Usunięcie, rośnie w dużym zwarciu, korona z posuszem, 

pochylony, koliduje z koronami innych drzew 

35. 63 Dąb czerwony 85 cm Usunięcie, , rośnie w dużym zwarciu, korona z posuszem, 

pochylony, koliduje z koronami innych drzew 

36. 64 Robinia akacjowa 77 cm Usunięcie, rośnie w narożu budynku przy fundamencie 

37. 65 Śnieguliczka tawuła 35 mb Usunięcie, krzewy stare, cięte w formie niskiego żywopłotu, w 

krzewach samosiewy innych gatunków drzew 

38. 66 Topola mieszaniec 123cm + 110cm Dwuzrost, posusz, występuje w grupie innych drzew, blisko 

drogi , budynków, ogrodzenia, stanowi zagrożenie 
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39. 67 Robina akacjowa 250 cm hubiaki, u podstawy oznaki zamierania pnia, głęboki ubytek 

(kanał) u podstawy usuniętego odziomka 

40. 68 Wierzba iwa 70cm + 60cm Pochylona nad drogą, niska statyka, korona zdeformowana, 

usunięcie uciętego odziomka 

41. 69 Klon zwyczajny 230 cm Korona zniszczona po nawałnicy, istniejące trzy konary nie 

rokują odbudowy korony, jeden konar najdłuższy przeważa nad 

statyką, u podstawy pnia widoczny mursz 

*w każdym usuniętym drzewie należy również ująć prace związane z usunięciem jego pnia. 


