
Załącznik nr 4 do Formularza oferty 

 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia 

 
L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Numer 

działki 

Opis 

1. Robinia akacjowa 3 104 cm 432/15 Utrata stabilności, wychylenie pnia od pionu, wypróchnienie u podstawy pnia. 

Stanowi poważne zagrożenie zdrowia i życia oraz mienia. 

2. Robinia akacjowa 4 82 cm 432/15 Utrata stabilności, wychylenie pnia od pionu, wypróchnienie u podstawy pnia. 

Stanowi poważne zagrożenie zdrowia i życia oraz mienia. 

3. Robinia akacjowa 5 315 cm 3760/11 Duże ilości posuszu w koronie, objawy silnego próchnienia na pniu, zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, osób i mienia. 

4. Robinia akacjowa 6 125 cm 3760/11 Utrata stabilności, wychylenia pnia w stronę ogrodzenia, duże ilości posuszu 

5. Robinia akacjowa 7 109 cm 3760/11 Utrata stabilności, wychylenia pnia w stronę ogrodzenia, duże ilości posuszu 

6. Robinia akacjowa 9 260 cm 3760/11 Drzewo do natychmiastowej likwidacji z uwagi na zły stan fitosanitarny, nie 

rokuje szans na przeżycie  

7. Wiąz szypułkowy 10 41 cm 3760/11 Stan drzewa zadowalający, jednak koliduje z budynkiem 

8. Robinia akacjowa 11 77 cm 3760/11 Drzewo zamierające, nie rokuje szans na przeżycie.  

9. Robinia akacjowa 12/12A 165+ 90A 3760/11 Utrata stabilności, drzewo zamierające, nie rokuje szans na przeżycie.  

10. Robinia akacjowa 13 135 cm 3760/11 Utrata stabilności, drzewo nie rokuje, niebezpieczeństwo powstania wywrotu. 

11. Robinia akacjowa 15 270 cm 3760/11 Naderwany system korzeniowy, częściowy wykrot, widoczny skręt włókien. 

12. Robinia akacjowa 16 58 cm 3760/11 Deformacja pnia i korony, nie rokuje szans na przeżycie 

13. Robinia akacjowa X < 50 cm 3760/11 Do usunięcia, nie wymaga zgody 

14. Robinia akacjowa X < 50 cm 3760/11 Do usunięcia, nie wymaga zgody 

15. Jesion wyniosły 19 47 cm 3760/11 Wychylony w stronę budynku , system korzeniowy działa destrukcyjnie na 

ogrodzenie. 

16. Robinia akacjowa X < 50 3760/11 Do usunięcia, nie wymaga zgody 



17. Robinia akacjowa 22 131 cm 3760/11 Drzewo do pilnego usunięcia, duże ilości posuszu, naruszenie skrajni chodnika. 

18. Robinia akacjowa 23 247 cm 3760/11 Drzewo do pilnego usunięcia, duże ilości posuszu, naruszenie skrajni chodnika. 

19. Robinia akacjowa 24 85 cm 3760/11 Odchylenie pnia od pionu, zagrożenie złomu lub wywrotu na ruch drogowy 

20. Modrzew europejski 26 89 cm 3760/11 Drzewo zamierające, utrata stabilności , duża płyta martwicza w odziomku, 

drzewo przygłusza wartościowsze okazy. 

21. Modrzew europejski 27 103 cm 3760/11 Utrata stabilności , niebezpieczeństwo powstania wykrotu 

22. Kasztanowiec zwyczajny 29 281 cm 3760/11 Złom częściowy, objawy zgnilizny, niebezpieczeństwo złomu całkowitego 

23. Robinia akacjowa 34 184 cm 3760/11 Deformacja pnia i korony, utrata stabilności, objawy próchna u podstawy pnia 

24. Świerk kłujący 37 87 cm 432/15 Drzewo mocno przygłuszone, słaby stan fitosanitarny, duża ilość posuszu, nie 

rokuje szans na przeżycie. 

25. Cis pospolity 45/45A 77+56A 432/15 Drzewo zamierające, silnie przygłuszone. 

26. Jesion wyniosły 8A 107cm 3760/11 Usunąć, kolizja między drzewami 

27. Klon pospolity 48 66 cm 4580/18 Zły stan fitosanitarny – zagrożenie uszkodzenia zabytkowego ogrodzenia, 

przystanku, a co się z tym wiąże zagrożenie dla ludzi oraz ruchu ulicznego. 

28. Robinia akacjowa 50 136 cm 4580/18 Zły stan fitosanitarny, pochylone w kierunku jezdni i chodnika 

29. Grusza 57 88 cm 4580/18 Drzewo zamierające, bardzo zły stan zdrowotny 

30. Świerk kłujący 59 108 cm 432/15 Drzewo zamierające, utrata stabilności 

31. Robinia akacjowa 60 207 cm 4580/18 Wychylenie pnia od pionu, niebezpieczeństwo wywrotu 

32. Robinia akacjowa 61 308 cm 4580/18 Objawy zmurszenia u podstawy pnia, zły stan fitosanitarny, utrata stabilności, 

niebezpieczeństwo wywrotu 

33. Brzoza brodawkowata 62 109 cm 4580/18 Zaburzenie funkcji mechanicznych systemu korzeniowego, utrata stabilności 

34. Robinia akacjowa 63 247 cm 4580/18 Drzewo pochylone, objawy próchnienia w odziomku, deformacja pnia i korony 

35. Robinia akacjowa 65 213 cm 4580/18 Drzewo pochylone, objawy próchnienia w odziomku, deformacja pnia i korony 

36. Brzoza brodawkowata 66 162 cm 4580/18 Objawy zrogowacenia w odziomku, przygłusza drzewo bardziej wartościowe tj. 

klon, drzewo zdeformowane 

37. Robinia akacjowa  67 90 cm 4580/184 Utrata stabilności, naderwany system korzeniowy, niebezpieczeństwo 

powstania wykrotu 

38. Klon jawor 68 160 cm 4580/184 Drzewo zamierające suchoszczyt, nie rokuje szans na przeżycie 

39. Dąb czerwony 69 201 cm 4580/184 Skręt włókien, w odziomku obszerne wypróchnienie , pęknięcie pnia, 

niebezpieczeństwo wykrotu 



40. Robinia akacjowa 74/74A 56+62A 438/31 Zachwiana statyka, w odziomku duże wypróchnienie, niebezpieczeństwo 

wywrotu 

41. Sumak octowiec 77 52 cm 438/31 Częściowy wykrot, koliduje z budynkiem 

42. Modrzew europejski 79 115 cm 437/31 Drzewo obumarłe. 

43. Klon jesion 80/80A/80

B 

132+76A+94

B 

437/31 Drzewo zamierające, nie rokuje, wychylone w stronę chodnika i jezdni 

44. Modrzew europejski 81 107 cm 3760/11 Drzewo zamierające 

45. Modrzew europejski 82 100 cm 3760/11 Drzewo zamierające 

46. Modrzew europejski 83 122 cm 3760/11 Drzewo zamierające 

 


