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Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. 

                               Załącznik nr 2 
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 Stan zachowania 

 

ocena stanu zdrowotnego 

 

Uwagi lub zalecenia 

dotyczące drzewa 

1 2 3       4 

 6

 7

 8 

5 6 7 8 9 

1 2 klon zwyczajny 689/41 42 12 5 
dostateczny, korona asymetryczna, drzewo 

odchylone na mur, brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

2 3 klon zwyczajny 689/41 51 13 5 
dostateczny, korona asymetryczna, drzewo 

odchylone na mur, brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

3 5 klon zwyczajny 689/41 39 10 5 
dostateczny, korona asymetryczna, drzewo 

odchylone na mur, brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

4 6 robinia akacjowa 689/41 118 17 6 
dostateczny, korona w szczytowej części 

drzewa, posusz w koronie 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

5 7 robinia akacjowa 689/41 107 15 8 
dostateczny, drzewo odchylone na mur 

obok drzewa nr 6, korona asymetryczna 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

6 10 robinia akacjowa 689/41 80 10 7 
dobry, pień łukowaty, drzewo odchylone, 

brak statyki 
do usunięcia 

naruszona trwałość muru (ogrodzenia) 

7 11 klon zwyczajny 689/41 46 9 7 
dobry, przechył drzewa na ogrodzenie, 

korona asymetryczna 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

8 12 robinia akacjowa 689/41 59 11 8 
dostateczny, korona asymetryczna, pień 

odchylony ok. 15º, brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

9 13 klon zwyczajny 689/41 60 9 6 
dobry, korona asymetryczna, pień 

łukowaty, odchylenie drzewa na ogrodzenie 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

10 14 robinia akacjowa 689/41 53 10 5 
dostateczny, korona asymetryczna, pień 

odchylony od pionu 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

11 15 robinia akacjowa 689/41 45 8 4 
dostateczny, korona asymetryczna, pień 

odchylony na ogrodzenie 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

12 16 robinia akacjowa 689/41 59 7 6 
dostateczny, korona asymetryczna, pień 

odchylony na ogrodzenie 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

      

     13     

 

17 

 

robinia akacjowa 

      

     689/41 

 

63 

 

12 

 

5 

zły, zmurszenie u podstawy pnia, korona 

asymetryczna, pień odchylony na ogrodzenie, 

statyka zaburzona 

do usunięcia grozi 

wywrotem 

14 18 robinia akacjowa 689/41 80 14 9 
zła, korona asymetryczna, pień odchylony, 

wrośnięty w mur (ogrodzenie) 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 



 

2 
 

15 19 robinia akacjowa 689/41 64 - - suche 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

16 

 

20 

 

robinia akacjowa 

 

     689/41 

 

57 

 

8 

 

7 

zła, korona asymetryczna z posuszem, 

odchylenie całego pnia na mur, rośnie nad 

głębokim wykopem, statyka zaburzona 

do usunięcia grozi 

wywrotem 

17 

 

21 

 

lipa drobnolistna 

 

     689/41 

 

132 

 

18 

 

9 

dostateczny, pień fragmentami łukowaty, 

korona asymetryczna z posuszem, odkryty 

system korzeniowy, rośnie nad wykopem 

do usunięcia grozi 

wywrotem 

18 

 

22 

 

robinia akacjowa 

 

     689/41 

 

81 

 

15 

 

5 
dostateczny, korona asymetryczna 

i zdeformowana, rośnie nad wykopem, 

statyka zaburzona 

do usunięcia grozi 

wywrotem 

19 

 

23 

 

robinia akacjowa 

 

     689/41 

 

124 

 

18 

 

6 

dostateczny, korona asymetryczna, pień 

odchylony na ogrodzenie, stanowisko nad 

wykopem, część korony na murze, statyka 

zaburzona 

do usunięcia grozi 

wywrotem 

20/21 

 

24 

robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
 

689/41 

115 

92 

 

16 

 

7 

dobry, korona asymetryczna, pień 

odchylony i łukowaty, stanowisko 

nad wykopem 

do usunięcia grozi 

wywrotem 

22 

 

30 

 

robinia akacjowa 

 

     689/41 

 

114 

 

16 

 

7 

dostateczny, pień odcinkami łukowaty, 

korona asymetryczna z posuszem, statyka 

zaburzona 

do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

23 

 

31 

 

klon zwyczajny 

 

     689/41 

 

85 

 

15 

 

6 

dostateczny, pień łukowaty, posusz w koronie, 

korona asymetryczna, stanowisko zagęszczone 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

24 32 robinia akacjowa 689/41 95 18 7 
dostateczny, korona asymetryczna, pień 

łukowaty i z przechyłem, w zwarciu z nr 33 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

25 33 klon zwyczajny 689/41 68 15 7 
dostateczny, korona asymetryczna, 

statyka zaburzona, posusz w koronie 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

26 

 

36 

 

robinia akacjowa 

 

      689/41 

 

94 

 

16 

 

6 

dostateczny, pień łukowaty i krzywy, 

korona asymetryczna, statyka zaburzona, 

rana na pniu 

do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

27 
39 klon zwyczajny 689/41 70 15 7 

dostateczny, korona asymetryczna, pień 

łukowaty, brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

28 40 klon zwyczajny 
     689/41 60 - - wywrot usunąć 

29 
41 

robinia akacjowa 689/41 185 - - wywrot usunąć 

30/31/32 

 

42 

robinia akacjowa 

(trójzrost) 
689/41 73 

80 

107 

 

13 

 

7 

zły, statyka zaburzona, pień krzywy, 

korona asymetryczna 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 



 

3 
 

33 44 robinia akacjowa 689/41 88 17 6 
dostateczny, pień łukowaty, korona 

asymetryczna, statyka zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

34 
46 

 

 

 

 

 

 

klon zwyczajny 689/41 52 - - suchy do usunięcia 

35/36 48 
robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 

74 

51 15 6 
dostateczny, posusz w koronie, 

widoczne hubiaki 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

37 49 robinia akacjowa 689/41 101 18 8 
dostateczny, pień łukowaty, brak 

statyki drzewa 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

38 50 robinia akacjowa 689/41 117 13 4 
zły, korona asymetryczna w formie 

szczytowej, posusz w koronie 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

39 51 robinia akacjowa 689/41 122 16 3 
zły, korona asymetryczna, bardzo duży % 

posuszu 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

40 52 klon zwyczajny 689/41 47 12 4 
dobry, rośnie w dużym zagęszczeniu, 

drzewo „wyciągnięte” 
do usunięcia 

41 53 klon zwyczajny 689/41 46 10 5 
posusz w koronie, korona asymetryczna, 

statyka drzewa zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

42 54 robinia akacjowa 689/41 79 10 2 brak korony, pień skręcony do usunięcia 

43 56 klon zwyczajny 689/41 81 12 6 zły, korona asymetryczna, bez przewodnika do usunięcia 

44 
 

59 
robinia akacjowa 689/41 99 - - drzewo suche do usunięcia 

45 
 

61 

 

klon zwyczajny 

 

689/41 

 

56 

 

10 

 

5 

dostateczny, korona asymetryczna, statyka 

drzewa zaburzona, zerwana kora z pnia 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

46 63 klon zwyczajny 689/41 54 12 6 

statyka drzewa 

zaburzona korona 

asymetryczna 
drzewo do usunięcia ze względu na brak statyki 

47 64 głóg jednoszyjkowy 689/41 62 8 5 
dostateczny, korona asymetryczna, 

statyka drzewa zaburzona 
do usunięcia ze względu na zdeformowany kształt 

48 65 głóg jednoszyjkowy 689/41 58 7 5 
dostateczny, korona asymetryczna 

posusz w koronie 

do usunięcia ze względu na zdeformowany kształt 

korony 

49 
 

67 

 

robinia akacjowa 

 

689/41 

 

193 

 

18 

 

11 

dostateczny, korona asymetryczna, statyka 

zaburzona, odrost wcześniej usunięty 

zmurszały u podstawy 

do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

50 68 robinia akacjowa 689/41 98 16 6 
dostateczny, statyka zaburzona, korona 

asymetryczna 
drzewo do usunięcia 

51 71 klon zwyczajny 689/41 45 - - zły, wierzchołek bez korony do usunięcia 



 

4 
 

 

52/53/54 
 

72 

robinia akacjowa 

(trójzrost) 
689/41 142 

88 

131 

 

18 

 

16 

zły, posusz w koronie, statyka pnia zaburzona, 

mursz odziomka 
do usunięcia 

55 73 robinia akacjowa 689/41 103 16 7 
zły, posusz, korona asymetryczna, rana pnia, 

statyka zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

56 75 robinia akacjowa 689/41 138 16 6 dostateczny, statyka zaburzona do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

57 77 klon zwyczajny 689/41 61 12 7 
zły, pień pochylony o 30º, brak statyki do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

58 
79 robinia akacjowa 689/41 141 - - złom sprzątnąć 

59/60 
80 

robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 96 

152 
17 12 

zły, statyka mocno zaburzona, w obu 

odrostach mursz przy odziomku 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

61 81 klon zwyczajny 689/41 42 10 3 
zły, statyka mocno zaburzona, drzewo 

oparte na nr 41 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

62 84 klon zwyczajny 689/41 53 10 7 dobry, pień krzywy, statyka zaburzona do usunięcia 

63 
86 brzoza brodawkowata 689/41 69 - - drzewo suche, złom w połowie wysokości usunąć 

64 
87 robinia akacjowa 689/41 105 16 8 

dostateczny, pień łukowaty, statyka zaburzona, 

posusz w koronie 
drzewo do usunięcia 

65 89 brzoza brodawkowata 689/41 63 - - drzewo suche do usunięcia 

66 90 klon zwyczajny 689/41 38 12 3 
dostateczny, pień łukowaty w kilku miejscach, 

statyka drzewa zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

67 93 brzoza brodawkowata 689/41 76 - - drzewo suche do usunięcia 

68 
95 robinia akacjowa 689/41 109 - - drzewo suche do usunięcia 

69 97 robinia akacjowa 689/41 67 9 6 
zły, korona asymetryczna, statyka zaburzona, 

pochylone na mur 
do usunięcia, koliduje z ogrodzeniem 

70 
100 brzoza brodawkowata 689/41 98 - - drzewo suche do usunięcia 

71 103 kasztanowiec pospolity 689/41 53 9 5 
zły, korona bez przewodnika, rany na pniu do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

72 
104 

topola kanadyjska 

mieszaniec 
689/41 146 20 7 

zły, bardzo duży posusz, korona mała, hubiaki, na 

pniu 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

73/74 112 
robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 174 

189 
16 10 

zły, pochylone, statyka zaburzona, mursz u 

nasady pnia, liczne rany na pniu 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

75 113 robinia akacjowa 689/41 39 8 2 
zły, małe rachityczne drzewo z małą koroną do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 



 

5 
 

76 
115 klon zwyczajny 689/41 37 - - zły, drzewo usychające do usunięcia 

77 116 brzoza brodawkowata 689/41 63 14 3 
dostateczny, korona asymetryczna 

pień łukowaty, krzywy 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

78 117 jesion wyniosły 689/41 96 12 8 
zły, brak statyki, pień mocno pochylony i 

grozi wywrotem 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

79 119 jesion wyniosły 689/41 64 - - 
złom wierzchołka drzewa do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

80 
120 

topola kanadyjska 

mieszaniec 
689/41 231 18 11 

dostateczny, duży posusz, stare rany na pniu w 

formie listwy, korona asymetryczna 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

81 122 
topola kanadyjska 

mieszaniec 
689/41 205 20 8 

dostateczny, duży posusz w koronie, 

korona asymetryczna, statyka dobra 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

82/83/84 

 

125 

topola kanadyjska 

mieszaniec 

(trójzrost) 

689/41 168 

127 

68 

 

20 

 

8 

zły, jeden odrost suchy, mursz u nasady pni, 

korona szczątkowa 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

85 
127 

topola kanadyjska 

mieszaniec 
689/41 152 18 5 

zły, bardzo duży posusz, korona asymetryczna, 

mała, statyka dobra 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

86 129 
robinia akacjowa 689/41 84 - - złom na wysokości 5 m do usunięcia 

87 130 
robinia akacjowa 689/41 59 12 10 

zły, korona szczątkowa, bardzo duży posusz do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

88/89 131 

robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 135 

54 
16 7 

dostateczny, pień łukowaty, statyka zachwiana, 

duży posusz 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

90 
 

132 

 

robinia akacjowa 

 

      689/41 

 

140 

 

16 

 

8 

dostateczny, statyka zachwiana, korona 

asymetryczna z wychyleniem jednostronnym, 

posusz 

do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

91 
 

133 

 

robinia akacjowa 

 

      689/41 

 

112 

 

14 

 

8 

dostateczny, korona asymetryczna, jednostronna, 

rośnie przy ogrodzeniu, posusz w koronie 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

92 136 
robinia akacjowa 689/41 148 18 8 

dostateczny, korona asymetryczna 

(szczytowa), posusz 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

93/94 137 

robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 112 

78 
16 9 

dostateczny, pnie łukowato wygięte, posusz, 

korona asymetryczna, statyka zaburzona, 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

95 138 
kasztanowiec pospolity 689/41 51 7 3 

zły, statyka zaburzona, duży posusz, 

korona asymetryczna 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

96 141 
kasztanowiec pospolity 689/41 42 10 4 

dostateczny, drzewo młode, korona 

zdeformowana, krzywa 
do usunięcia ze względu na wady korony 

97 143 
robinia akacjowa 689/41 142 15 2 

zły, korona asymetryczna w formie 

szczytowej, statyka zaburzona, duży posusz 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

98 148 
dąb czerwony 689/41 84 15 8 zły, statyka zaburzona, przechył pnia 30º do usunięcia ze względów bezpieczeństwa 



 

6 
 

99 149 
topola kanadyjska 

mieszaniec 689/41 226 20 10 
zły, korona asymetryczna (szczytowa), 

bardzo duży posusz 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

100 152 modrzew europejski 689/41 63 10 3 zły, korona szczytowa, drzewo zamiera 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

101 153 modrzew europejski 689/41 51 - - drzewo suche do usunięcia 

102 159 klon zwyczajny 689/41 37 10 4 
zły, korona asymetryczna, mała, statyka 

zaburzona, drzewo pochylone 
do usunięcia ze względu na brak statyki 

103 
 

160 

 

klon zwyczajny 

 

689/41 

 

38 

 

10 

 

5 

dostateczny, duży posusz, korona 

asymetryczna, statyka zaburzona, 

drzewo pochylone  o 15º 
do usunięcia ze względu na brak statyki 

104/105 161 
klon zwyczajny 

(dwuzrost) 
689/41 

58 

67 15 8 
dostateczny, duży posusz, korona 

asymetryczna, brak statyki 
do usunięcia ze względu na brak statyki 

106 162 robinia akacjowa 689/41 79 16 3 
dostateczny, korona asymetryczna, 

duży posusz, rośnie w zagęszczeniu 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

107 163 klon zwyczajny 689/41 36 12 6 
dostateczny, korona asymetryczna, 

statyka zaburzona, duży przechył 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

108 164 robinia akacjowa 689/41 73 15 7 
zły, pień łukowaty, brak statyki, 

rośnie w dużym zagęszczeniu 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

109/110 
 

165 

klon zwyczajny 

(dwuzrost) 
689/41 

96 

37 15 9 
zły, pień łukowaty, statyka zaburzona, 

drzewo wyciągnięte 
do usunięcia ze względu na brak statyki 

111 169 klon zwyczajny 689/41 43 15 5 
zły, statyka mocno zaburzona, pień 

wrośnięty w siatkę ogrodzeniową 
do usunięcia ze względu na złe stanowisko 

112 170 
topola kanadyjska 

mieszaniec 689/41 206 20 13 
zły, bardzo duży posusz, korona mała, 

nie typowa dla gatunku, statyka dobra 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

113 171 klon zwyczajny 689/41 43 13 5 zły, pień łukowaty i wygięty, korona szczytowa 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

114 172 klon zwyczajny 689/41 43 13 5 
zły, pień łukowaty i wygięty, korona szczytowa, 

asymetryczna 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

115 173 
topola kanadyjska 

mieszaniec 689/41 208 20 6 
zły, korona szczytowa, bardzo duży posusz, 

drzewo z oznakami starości 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

116 174 klon zwyczajny 689/41 45 12 7 
dostateczny, pień łukowaty, krzywy, 

korona asymetryczna, statyka właściwa 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

117 175 robinia akacjowa 689/41 127 15 2 
zły, korona szczątkowa, bardzo duży posusz, 

statyka zachowana 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

118 177 robinia akacjowa 689/41 113 15 2 zły, brak korony, drzewo zamiera, liczne odrosty 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

119 178 robinia akacjowa 689/41 139 16 3 
zły, korona szczytowa, statyka mocno 

zaburzona, duży posusz 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

120 179 topola kanadyjska 689/41 216 20 6 
zły, drzewo zamiera, bardzo duży posusz, 

korona szczytowa, rany na pniu 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 



 

7 
 

 
 

124 185 klon zwyczajny 689/41 99 15 8 
dostateczny, statyka mocno zaburzona, 

posusz w koronie, korona symetryczna, 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

125 186 klon zwyczajny 689/41 57 12 6 
dostateczny, pień łukowaty, zaburzona statyka, 

korona asymetryczna 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

126/127 188 
robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 

125 

137 17 10 
dostateczny, korona asymetryczna, posusz 30%, 

statyka zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

128 189 kasztanowiec pospolity 689/41 98 8 4 
zły, korona zdeformowana, duży posusz, 

rośnie pod lipą nr 187 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

129 190 klon zwyczajny 689/41 65 12 6 
dostateczny, korona asymetryczna, duży posusz, 

rośnie w dużym zagęszczeniu 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

130 191 robinia akacjowa 689/41 145 15 5 
zły, posusz 30%, konar suchy na wysokości 1,5 

m, korona szczątkowa 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

131 192 robinia akacjowa 689/41 151 - - złom do usunięcia 

132 193 robinia akacjowa 689/41 117 12 3 
zły, brak statyki, korona szczątkowa, 1 

suchy konar 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

133 194 robinia akacjowa 689/41 137 15 6 
dostateczny, korona asymetryczna, statyka 

zaburzona, drzewo pochylone 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

134 195 
topola kanadyjska 

mieszaniec 

 

689/41 

 

182 

 

18 

 

6 

zły, duży posusz w koronie, 

korona asymetryczna, szczytowa, 

statyka zaburzona 

do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

135 196 
topola kanadyjska 

mieszaniec 689/41 178 18 7 
zły, posusz w koronie, korona szczytowa, 

asymetryczna, statyka zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

136 198 klon zwyczajny 689/41 34 11 5 
dostateczny, drzewo pochylone, brak statyki, 

korona mała, szczytowa 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

137 
 

199 
klon zwyczajny 689/41 37 - - złom do usunięcia 

 

     138 

 
201 

grab pospolity 689/41 60 - - złom do usunięcia 

139 202 robinia akacjowa 689/41 44 7 4 
zły, drzewo półsuche, korona szczytowa, 

pień łukowaty, brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

     140 203 
topola kanadyjska 

mieszaniec 689/41 194 20 8 
zły, bardzo duży posusz, korona asymetryczna, 

szczytowa, brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

121 
181 

robinia akacjowa 689/41 70 - - drzewo usychające, korona szczątkowa do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

122 
182 

klon zwyczajny 689/41 54 12 6 
dostateczny, posusz w koronie, pień łukowaty, 

statyka zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

123 183 
robinia akacjowa 689/41 61 - - drzewo suche do usunięcia 



 

8 
 

      141 
205 / 

206 

klon zwyczajny 689/41 34 10 6 
dostateczny,  korona zdeformowana,  duży 

posusz, statyka zaburzona, młode drzewo 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

142 
206 / 

207 

klon zwyczajny 689/41 35 10 5 
dostateczny, korona asymetryczna, 

pień łukowaty, statyka zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

143 
207 / 

208 

robinia akacjowa 689/41 45 10 2 
zły, korona asymetryczna i zdeformowana, 

pień krzywy – brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

 144 209 / 

210 

klon zwyczajny 689/41 51 12 8 
dostateczny, korona zdeformowana – brak 

przewodnika 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

145 
210 / 

211 

klon zwyczajny 689/41 37 10 6 
dostateczny, pień łukowaty, brak statyki, 

drzewo pochylone  o 15º 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

146/ 

147 

211 / 

212 

robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 100 

96 
12 4 

zły, pień wygięty – łukowaty, dużo posuszu, 

brak statyki drzewa 

do usunięcia wraz z konarem 

odchylonym o 25º 

  148 213 / 

214 

robinia akacjowa 689/41 139 15 6 
dostateczny, drzewo pochylone o 20 º, 

brak statyki, korona asymetryczna, posusz 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

 

149   214 /         

215 

 

robinia akacjowa 

 

      689/41 

 

38 

 

6 

 

2 

zły, pień krzywy, ułożony na ogrodzeniu, 

korona asymetryczna 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

 
 obok złom suchego drzewa, opiera się o 

ogrodzenie – do usunięcia 

150 
215 / 

216 

robinia akacjowa 689/41 54 10 4 
zły, brak statyki – pochył drzewa, 

korona asymetryczna – mała, duży posusz 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

151 

 

217 / 

218 

 

grab pospolity 

 

     689/41 

 

35 

 

8 

 

3 

zły, duży posusz w koronie, 

korona asymetryczna, 

krzywy przewodnik drzewa 

do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

    152 
218 / 

219 

klon zwyczajny 689/41 80 10 8 
zły, pień odchylony o 40 º od pionu, 

wrośnięty w siatkę ogrodzeniową, brak statyki 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

153/ 

154 

219 / 

220 

robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 224 

130 
18 12 

zły, pień grubszy wychylony o 30 º, 

statyka zaburzona, pnie łukowate, posusz 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

155 
224 / 

225 

klon zwyczajny 689/41 32 8 3 
dobry, korona asymetryczna, małych rozmiarów, 

statyka zaburzona 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

156/157 

 

225 / 

226 

robinia akacjowa 

(dwuzrost) 
689/41 145 

105 

 

15 

 

12 

dostateczny, korona asymetryczna, konary 

łukowate, drzewo pochylone (15º),  statyka 

zaburzona 

do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny, usunąć 

odrosty (liczne) 
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158 
226 / 

227 

klon zwyczajny 689/41 35 10 6 
dobry, młode drzewo rośnie na skarpie, 

korona asymetryczna i zdeformowana 
do usunięcia 

ze względu na stan zachowania 

159/ 

160 

231 / 

232 

grab pospolity 

(dwuzrost) 
689/41 81 

55 
12 7 

zły, korona asymetryczna, wyłamane konary w 

koronie, suchy odrost pochylony 60 º 
do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

161 

 

232 / 

233 

 

robinia akacjowa 

 

      689/41 

 

85 

 

10 

 

4 

dostateczny, statyka zaburzona, dużo posuszu, 

korona asymetryczna (szczytowa) 

pień łukowaty 

do usunięcia 

ze względu na stan zdrowotny 

162 245 robinia akacjowa 

 

 

 

     3760\11 247 - - 

pochylone lekko w kierunku drogi, korona z dużą 

ilością posuszu ok.15%, gniazda jemioły w 

koronie, na wysokości 180m listwa dł. 2m na pniu 

z urwanego konara, widoczny początek murszu  

do usunięcia  

ze względu na stan zdrowotny i stwarzające zagrożenie 

163 246 robinia akacjowa 

 

 

     3760\11 145 - - 

pochylone na budynek pod kątem 20 stopni, 

korona asymetryczna, posusz w ilości ok. 10%,  

widoczne gniazda jemioły, u podstawy pnia 

początki murszu 

do usunięcia ze względu na stwarzające zagrożenie 

164/165 
S253 

(ozn.21) 

robinia biała 

(dwuzrost) 

 

 

 

3760/11 
102+133 - - 

ograniczenie funkcji statyczno- mechanicznych 

systemu korzeniowego w granicach 15-25%; na 

wysokości szyi korzeniowej ostry rozrost typu V, 

pnie krzywe odchylone od pionu w kierunku 

jezdni o 6-9°, korona asymetryczna, susz w 

koronie 

drzewo grozi rozłamem i w obecnym stanie stanowi 

potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia 

166 
S254 

(ozn.23) 
robinia biała 

 

 

3760/11 132 - - 

Pień krzywy, odchylony od pionu w kierunku 

jezdni o 14º, korona symetryczna, susz w koronie 
drzewo stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i 

mienia 

167 
S255 

(ozn.28) 
robinia biała 

 

 

3760/11 46 - - 

ograniczenie funkcji statyczno- mechanicznych 

systemu korzeniowego w granicach 10-15º; pień 

krzywy, pałąkowaty, korona asymetryczna, 

przygłuszona 

drzewo nie rokuje szans na prawidłowy rozwój i w obecnym 

stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i 

mienia 

168 
S256 

(ozn.29) 
robinia biała 

 

 

3760/11 35 - - 

ograniczenie funkcji statyczno-mechanicznych 

systemu korzeniowego w granicach 10-15%; pień 

krzywy , pałąkowaty; korona asymetryczna, 

przygłuszona  

drzewo nie rokuje szans na prawidłowy rozwój i w obecnym 

stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i 

mienia 
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169 
S257 

(ozn.32) 
robinia biała 

 

 

 

3760/11 215 - - 

ograniczenie funkcji statyczno-mechanicznych 

systemu korzeniowego w granicach 25-35%;pień 

odchylony w kierunku jezdni o 12º, korona 

asymetryczna, zaburzająca statykę drzewa, susz w 

koronie; drzewo w obecnym stanie stanowi 

potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i 

mienia 

drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa życia i mienia 

170 
S258 

(ozn.33) 
robinia biała 

 

 

3760/11 58 - - 

ograniczenie funkcji statyczno- mechanicznych 

systemu korzeniowego w granicach 25-35%; 

korona symetryczna, susz w koronie; ubytek 

odziomkowy, osłabienie funkcji statyczno-

mechanicznych pnia w granicach 25-35% 

drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa życia i mienia 

171/172 
S259 

(ozn.34) 

robinia biała 

(dwuzrost) 

 

 

3760/11 52+42 - - 

ograniczenie funkcji statyczno- mechanicznych 

systemu korzeniowego w granicach 25-35%; 

korona symetryczna, susz w koronie; ubytek 

odziomkowy, osłabienie funkcji statyczno-

mechanicznych pnia w granicach 25-35% 

drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa życia i mienia 

173 
S260 

(ozn.35) 
robinia biała 

 

 

3760/11 
240 - - 

ograniczenie funkcji statyczno-mechanicznych 

systemu korzeniowego w granicach  35-45%; pień 

na wysokości szyi korzeniowej zaatakowany 

przez Hubiaka siarkowego, osłabienie funkcji 

statyczno-mechanicznych pnia w granicach 35-

45%, korona symetryczna, susz w koronie 

drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa życia i mienia 

 


