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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. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie 3 dolnych konarów, zdjęcie posuszu w koronie 

2. Lipa drobnolistna  4 170 cm 4580/18 Usunięcie suchego odrostu na wys. 3,5 m, usunięcie posuszu w 

koronie 

3. Lipa drobnolistna 5 183 cm 4580/18 Usunięcie posuszu, obcięcie dwóch dolnych konarów od 

strony budynku nr I 

4. Lipa drobnolistna 6 194 cm 4580/18 Usunięcie posuszu w całej koronie 

5. Lipa drobnolistna 7 135 cm 4580/18 Usunięcie posuszu w całej koronie 

6. Dąb czerwony 8 280 cm 4580/18 Usuniecie posuszu w obrębie całej korony, szczególnie od 

strony Oddziału nr VII 

7. Lipa drobnolistna  11 250 cm 4580/18 Usunięcie posuszu z całej wysokości korony 

8. Wiąz górski 12 200 cm 4580/18 Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem 

części suchych i zamierających do miejsca zdrowego 

przyrostu 

9. Wiąz górski 13 195 cm 4580/18 Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem 

części suchych i zamierających do miejsca zdrowego 

przyrostu 

10. Wiąz górski 14 191 cm 4580/18 Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem 

części suchych i zamierających do miejsca zdrowego 

przyrostu 

11. Wiąz górski 15 147 cm 4580/18 Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem 

części suchych i zamierających do miejsca zdrowego 

przyrostu 

12. Robinia akacjowa  16 300 cm 4580/18 Usuniecie posuszu luźnego w koronie, konar wrastający w 

buk, cięcia korekcyjne 

13. Wiąz górski 17 232 cm 4580/18 Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem 

części suchych i zamierających do miejsca zdrowego 

przyrostu 

14. Jesion wyniosły 18 136 cm 4580/18 Usunięcie posuszu w górnych partiach korony 
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15. Lipa drobnolistna 19 171 cm 4580/18 Usunięcie pozostałości po złamanym konarze szczytowym i 

cięcia redukcyjne konarów wzdłuż budynku strona lewa i 

prawa                    ( ograniczenie rozmiarów korony) 

16. Lipa drobnolistna 20 130 cm 4580/18 Usuniecie posuszu w dolnej partii korony 

17. Klon polny 21 198 cm 4580/18 Usunięcie posuszu w całej koronie 

18. Lipa drobnolistna  22 201 cm 4580/18 Usunięcie posuszu partii szczytowej, cięcia korekcyjne 

konarów od strony budynku IV 

19. Klon zwyczajny 23 186 cm 4580/18 Usunięcie posuszu z całej korony 

20. Topola (mieszaniec) 24 303 cm 514/41 Usunięcie posuszu odrostów w dolnej części pnia 

21. Klon zwyczajny 26 148 cm 514/41 Cięcia redukcyjne konarów w celu poprawy statyki i 

formowania korony 

22. Dąb szypułkowy 27 298 cm 514/41 Usuwanie posuszu w całej koronie, cięcia korygujące dolnych 

konarów 

23. Lipa drobnolistna 33 225 cm 689/41 Posusz do usunięcia, dolne konary 2 szt. do usunięcia 

Korekta rozmiarów korony 

24. Dąb szypułkowy 34 72 cm 689/41 Usunięcie posuszu, korekta rozmiarów dolnych gałęzi 

25. Klon zwyczajny 36 Trójzrost 

96 cm + 

109 cm 

+111 cm 

689/41 Ciecia korygujące po zerwanych konarach wiatrołomu i cięcia 

korekcyjne najwyższego konaru w celu zachowania statyki 

26. Klon zwyczajny 37 Dwuzrost 

138 

cm+124 cm 

689/41 Usunięcie posuszu 

27. Winobluszcz 

trójklapowy 

 20 m2 432/15 Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne na ścianie budynku 

28. Lipa drobnolistna 38 202 cm 689/41 Usunięcie posuszu 

29. Dąb bezszypułkowy 39 231 cm 514/41 Cięcia korekcyjne konarów sięgających na ogród przy 

Oddziale VI, usunięcie posuszu. 

30. Lipa drobnolistna 41 171 cm 4147/41 Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne dolnych konarów 

31. Robinia akacjowa 55 105 
 

+111 

dwuzrost 

437/31 Usunięcie posuszu, cięcia dolnych konarów 
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32. Lipa drobnolistna 65 157 cm 4580/18 Korekta dolnego konara, usuniecie posuszu w całej koronie, 

obniżenie wysokości konarów szczytowych. 

33. Lipa drobnolistna 66 186 cm 4580/18 Korekta rozmiarów całej korony, usuniecie posuszu, usunięcie 

dolnych odrostów na pniu. 

34. Dąb szypułkowy 67 335 cm 4580/18 Korekta rozmiarów całej korony, usunięcie posuszu i gniazd 

huby. 

35. Klon zwyczajny 68 196 cm 4580/18 Usuniecie posuszu, przycięcie szczytowych części gałęzi. 

36. Klon zwyczajny 69 279 cm 4580/18 Zdjęcie gniazd jemioły, usunięcie posuszu, cięcia 

prześwietlające konarów, w koronie cięcia pielęgnacyjne. 

37. Dąb szypułkowy 70 368 cm 4147/41 Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne, ograniczenie rozmiarów 

korony, usunięcie odrostów na pniu. 

38. Dąb szypułkowy 71 318 cm 4147/41 Usunięcie posuszu , cięcia prześwietlające oraz korekcyjne. 

39. Robinia akacjowa 72 295 cm 437/31 Usunięcie posuszu, ciecia korekcyjne w koronie , usunięcie 

odrostów na pniu, usuniecie dolnego konara. 

40. Robinia akacjowa 73 303 cm 437/31 Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne w koronie, usuniecie 

odrostów na pniu oraz gniazd jemioły. 

41. Robinia akacjowa 74 320 cm 437/31 Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne w koronie, usuniecie 

odrostów na pniu oraz gniazd jemioły. 

42. Robinia akacjowa 75 305 cm 437/31 Korekta rozmiarów całej korony, usunięcie posuszu i gniazd 

jemioły. 
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Załącznik nr 4 do Formularza oferty 

 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia 
 

L.

p 

Gatunek drzewa Nr 

drzewa 

Obwód 

pnia 

Numer 

działki 

Opis 

1. Wiąz pospolity 1 60cm+95 

cm 

dwuzrost 

4580/18 Zbyt blisko fundamentu budynku 1 m odległości, korona 

zdeformowana poprzez bliskość dachu, częściowy posusz, od 

podstawy dwuzrost, dolna partia korony z ograniczonym 

ulistnieniem. 

2. Dąb czerwony 2 215 cm 4580/18 Posusz w koronie, suche szczytówki na 4 konarach, u 

podstawy pnia dwa duże ogniska murszu w dolnej partii 

korony pojedynczy posusz  

3. Lipa drobnolistna 9 145 cm 4580/18 Drzewo usychające, u podstawy duże ognisko murszu, kora 

odchodzi od pnia korona asymetryczna ( szczątkowa), liczne 

odrosty odziomkowe 

4. Robinia akacjowa 10  180 cm 4580/18 Drzewo suche do usunięcia 

5. Klon zwyczajny 25 145 cm 514/41 Drzewo suche do usunięcia 

6. Jarząb pospolity 28 66 cm 4580/18 Drzewo suche do usunięcia 

7. Jarząb pospolity 29 86 cm 4580/18 Korona opiera się na dachu budynku, posusz, korona żywa w 

partii szczytowej 

8. Robinia akacjowa 31 69 cm 689/41 Sucha do usunięcia 

9. Robinia akacjowa 32 47 cm 689/41 Sucha do usunięcia 

10. Klon zwyczajny 35 137cm+108 

cm 

dwuzrost 

689/41 Do usunięcia, zerwana korona na skutek wiatrołomu, korona 

zdeformowana, rany powierzchniowe na jednym z konarów 

11. Robinia akacjowa 40 111 cm 437/31 Straciło statykę, przechył od pionu około 15%, posusz 

wewnątrz korony, stanowi zagrożenie dla Oddziału Dziennego 

12. Brzoza 

Brodawkowata 

42 116 cm  4147//41 Drzewo suche do wycinki 

13. Brzoza 

Brodawkowata 

43 145 cm 4147//41 Drzewo pochylone, statyka zachwiana,( korona 

niesymetryczna), duża ilość posuszu, korona jednostronna 

zdeformowana, do wycinki 
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14. Modrzew Europejski 44 74 cm 437/31 Brak korony, korona zdeformowana, posusz 

 

15. Modrzew Europejski 45 63 cm 437/31 Korona zdeformowana, jednostronna, drzewo słabe, posusz do 

usunięcia 

16. Robinia akacjowa 46 71 cm 437/31 Drzewo straciło statykę, pochylone na środek ogrodu, korona 

niesymetryczna, jednostronna do usunięcia. 

17. Czeremcha zwyczajna 47 31 cm 437/31 Drzewo wrosło w ogrodzenie, pochylone 40% do usunięcia 

18. Czeremcha zwyczajna 48 34 cm 437/31 Drzewo wrosło w ogrodzenie, pochylone 40% do usunięcia 

19. Modrzew europejski 49 102 cm 437/31 Drzewo suche do usunięcia 

20. Robinia akacjowa 50 108 cm 437/31 Statyka zachwiana, korona w górnej części drzewa opiera się 

na dachu budynku, do usunięcia 

21. Robinia akacjowa 51 118 cm 437/31 Drzewo opiera się o budynek, uszkodziło dach, posusz, do 

usunięcia 

22. Orzech włoski 53 116 cm 438/31 Drzewo u podstawy pnia duże gniazdo murszu, posusz, drzewo 

zamierające. 

23. Robinia akacjowa 54 41 cm 437/31 Drzewo suche do usunięcia 

24. Wiąz szypułkowy 56 79 cm 437/31 Zdeformowana forma drzewa u podstawy pnia, dziupla, do 

usunięcia. 

25. Robinia akacjowa 57 85 cm 432/15 Drzewo wrosło w koronę starego cisa, drzewo zdeformowane, 

do usunięcia. 

26. Robinia akacjowa 58 86 cm 432/15 Drzewo o zachwianej statyce, duża ilość posuszu, zagraża 

bezpieczeństwu 

27. Robinia akacjowa 59 64 cm 432/15 Drzewo o zachwianej statyce, duża ilość posuszu, zagraża 

bezpieczeństwu. 

28. Modrzew europejski 60 119 cm 3762/18 Korona asymetryczna, jednostronna, bez wierzchołka, rośnie 

w dużym zagęszczeniu, posusz w koronie, do usunięcia 

29. Modrzew europejski 61 98 cm 3762/18 Korona w formie szczytowej, jednostronna, do usunięcia 

30. Jarząb pospolity 62 57 cm 3762/18 Drzewo suche do usunięcia 

31. Modrzew europejski 63 81 cm 3760/11 Korona asymetryczna, jednostronna dużo posuszu, do 

usunięcia 

32. Modrzew europejski 64 63 cm 3760/11 Korona w formie wierzchołkowej, posusz, do usunięcia. 

 

 


