
Załącznik nr 3 do Formularza oferty 

 

Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych 

 
L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 

1. Tulipanowiec 

amerykański 

1 297 cm 432/15 Usunięcie posuszu z wierzchołkowej partii, cięcia odciążające konarów. 

2. Robinia akacjowa 2 158 cm 432/15 Ograniczenie peryferycznej partii korony. Cięcia prześwietlające, cięcia mające 

na celu zachowanie skrajni chodnika. 

3. Wiąz górski 8 157 3760/11 Cięcia prześwietlające, usunięcie posuszu. Cięcia odciążające. 

4. Grab pospolity 14 263 cm 3760/11 Cięcia prześwietlające, usunięcie posuszu konarowego, cięcia mające na celu 

zachowanie skrajni jezdni i chodnika. 

5. Klon pospolity 17 190 cm 3760/11 Cięcia odciążające, cięcia mające na celu zachowanie skrajni chodnika i jezdni, 

usunięcie posuszu. 

6. Klon pospolity 18 173 cm 3760/11 Cięcia odciążające, cięcia mające na celu zachowanie skrajni chodnika i jezdni, 

usunięcie posuszu. 

7. Klon pospolity 20 82 cm 3760/11 Cięcia prześwietlające, odciążające i odsłaniające skrajnie jezdni i chodnika. 

8. Klon pospolity 21 120 cm 3760/11 Cięcia prześwietlające, odciążające i odsłaniające skrajnie jezdni i chodnika. 

9. Klon jawor 25 99 cm 3760/11 Cięcia pielęgnacyjne, odciążające i redukcyjne 

10. Lipa drobnolistna 28 247 cm 4147/41 Cięcia fitosanitarne, pielęgnacyjne korony, obniżenie wysokości korony z 

jednoczesnym obniżeniem środka ciężkości. 

11. Lipa drobnolistna 30 283 cm 3760/11 Ograniczenie peryferycznej partii korony, cięcia odciążające konarów, 

usunięcie posuszu gałęziowego. 

12. Lipa drobnolistna 31 163 cm 4147/41 Korekta korony, usunięcie posuszu gałęziowego, cięcia odciążające 

13. Lipa drobnolistna  32 152 cm 4147/41 Korekta korony, usunięcie posuszu gałęziowego, cięcia odciążające 

14. Lipa drobnolistna 33 170 cm 4147/41 Korekta korony, usunięcie posuszu gałęziowego, cięcia odciążające 

15. Lipa drobnolistna 35 132 cm 3760/11 Usunięcie posuszu, cięcia peryferycznej partii korony, cięcia sanitarne 

16. Lipa drobnolistna 36 165 cm 3760/11 Usunięcie wilków, pędów odrostowych, korekta korony 

17. Winobluszcz 

trójklapowy 

 20m2 432/15 Cięcia pielęgnacyjne i konserwacyjne 

18. Cis pospolity 38/38A/38B/38C 55+73A+74B+58C 432/15 Cięcia korekcyjne, obniżenie wysokości celem poprawy statyki 

19. Dąb bezszypułkowy 39 224 cm 432/15 Usunięcie posuszu konarowego, cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne celem 

poprawy statyki, obniżenie wysokości 

20. Klon pospolity 40 131 cm 432/15 Cięcia korekcyjno-redukcyjne i prześwietlające 

21. Magnolia pośrednia 41/41A 87 + 31A 432/15 Cięcia sanitarne, redukcja odnogi A, usunięcie suchoszczytu 



22. Magnolia pośrednia 42/42A 84 + 34A 432/15 Cięcia sanitarne 

23. Dąb bezszypułkowy 43 192 cm 432/15 Cięcia sanitarne, odciążające i redukcyjne 

24. Cis pospolity 44/44A/44B/44C 48+36A+50B+62C 432/15 Cięcia techniczne i prześwietlające 

25. Kasztanowiec zwyczajny 47 255 cm 4580/18 Cięcia odciążające i sanitarne 

26. Dąb bezszypułkowy 49 250 cm 4580/18 Usunięcie posuszu konarowego i gałęziowego 

27. Wiąz górski 51 162 cm  4580/18 Usuniecie konarów naruszających skrajnie chodnika, usuniecie posuszu, cięcia 

sanitarne, obniżenie wysokości celem poprawy statyki drzewa 

28. Klon polny 52 327 cm 4580/18 Cięcia sanitarne w koronie, założenia wiązań elastycznych w koronie 

podtrzymujących przewodniki typu cobra bądź boa, założenie opaski 

uciskowej celem wzmocnienia drzewa w odziomkowej partii , uwagi: 

występuje zmurszenie pnia od odziomka do wysokości około 3m. 

29. Grab pospolity 53 182 cm 4580/18 Cięcia korekcyjne korony, cięcia odciążające, usunięcie posuszu gałęziowego, 

uwagi: ubytek kominowy w odziomku (obserwować) 

30. Grab pospolity 54 132 cm 4580/18 Cięcia odciążające, cięcia korekcyjne korony, usunięcie posuszu gałęziowego. 

31. Dąb pospolity 55 237 cm 4580/18 Usunięcie posuszu konarowego w dużej ilości. 

32. Wiąz szypułkowy 56 207 cm 4580/18 Usunięcie posuszu konarowego, korekta korony 

33. Lipa drobnolistna 58 135 cm 4580/18 Cięcia prześwietlające , korekta korony, usunięcie pędów odrostowych i 

odroślowych. 

34. Dąb czerwony 64 395 cm 4580/18 Korekta korony, ograniczenie jej peryferycznej partii, usunięcie posuszu, 

obniżenie środka ciężkości 

35. Tulipanowiec 

amerykański 

70 198 cm 4580/18 Usunięcie posuszu konarowego w górnej partii 

36. Lipa drobnolistna  71 127 cm 4580/18 Usunięcie posuszu z górnej partii korony, korekta korony 

37. Topola szara 72/72A/72B 216+193A+223B 438/31 Cięcia sanitarne, korygujące korony, obniżenie wysokości celem poprawy 

statyki 

38. Robinia akacjowa 73/73A 98+91A 438/31 Cięcia sanitarne, korygujące i odciążające 

39. Robinia akacjowa 75 60 cm 438/31 Cięcia sanitarne, korygujące i odciążające, usunięcie posuszu 

40. Robinia akacjowa 76/76A 107+112A 438/31 Cięcia sanitarne, korygujące i odciążające, obniżenie wysokości celem 

poprawy statyki 

41. Robinia akacjowa 78 295 437/31 Usunięcie posuszu konarowego 

42. Kasztanowiec zwyczajny 46 238 cm 4580/18 Usunięcie posuszu, Ciecia pielęgnacyjne i konserwacyjne 

 

 


