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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie terenu zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy 
w Warszawie. 

 

2. PODSTAWA WYKONANIA INFORMACJI BIOZ 

• - Umowa zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a firmą AgComplex sp. z o. o. 

• - Mapa do celów projektowych; 

• - Wytyczne Inwestora; 

• - Zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

• - Wizja lokalna i materiał własny; 

• - Aktualne przepisy i normy 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakresie istniejącej zieleni: 

- usuniecie drzew martwych w ilości 32 sztuk, 

- usunięcie drzew w złym stanie zdrowotnym w ilości 199 sztuk, 

- usunięcie drzew ze względu na nowe zagospodarowanie terenu w ilości 92 szt. w tym 66 drzew i 26 grup o łącznej pow. 

1550m2 (podrosty) 

- pielęgnacja drzew i krzewów w ilości 278 szt. 

 

W zakresie kształtowania skarp: 

- wyprofilowanie górnego fragmentu skarpy pomiędzy schronami podwalnimi, wraz z adaptacją spontanicznego toru 

rowerowego typu "downhill" 

- wyprofilowanie skarpy pod ciąg komunikacyjny w suchej fosie na odcinku prawego angułu, 

- usunięcie zwałek ziemnych i odtworzenie dziedzińca w centralnej części Fortu, 

- niewielka ingerencja w istniejący profil przeciwskarpy prawego barku, konieczna do wykonania schodów terenowych, 

- wyprofilowanie wejścia do wnętrza Fortu, polegające na wykonaniu niewielkiego nasypu przy ruinie poterny biegnącej do 

kaponiery barkowej, 

- wyprofilowanie skarpy w rejonie placu zabaw, uprawniające komunikację w tej części Fortu, 

- wybranie z dna fosy zalegających zwałek, utrudniających komunikację i wykonanie murów oporowych betonowych celem 

wzmocnienia skarp. 

 

W zakresie zagospodarowania terenu i małej architektury: 

- wykonanie placu sportowego na odtworzonym dziedzińcu, składającym się z: 

• siłowni profesjonalnej (ze zmiennym obciążeniem) na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, 

• siłowni street workout na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, 

• piaskowego boiska do gry w siatkówkę plażową, 

• stolików rekreacyjnych: do tenisa stołowego, do gry w piłkarzyki, szachy i chińczyka, 

- wykonanie polany piknikowej przy schronie podwalnim, wyposażonym w stoliki piknikowe i betonowe grille, 

- wykonanie drewnianego placu zabaw na nawierzchni piaskowej, 

- wykonanie schodów terenowych ze stopniami z cegły klinkierowej i spocznikami z płyty chodnikowej, z jednostronną 

balustradą. Schody wykonane na wzór istniejących na lewym barku, 

- wykonanie rowów bioretencyjnych oraz rowów chłonnych przy ścieżce w fosie (gospodarowanie wodą opadową), 

- wyposażenie terenu w tablice informacyjne (regulamin użytkowania terenu, regulamin użytkowania placu zabaw, siłowni, 

streetworkot) oraz tablice edukacyjne (przedstawiające historię wybranych elementów budowli fortecznych, m.in. poterny 

głównej, kaponiery głównej, ruin poterny, koszar szyjowych), 

- wyposażenie terenu w ławki oraz kosze na śmieci, 

- wyposażenie terenu (otoczenia łąki kwietnej) w hotele dla owadów oraz w budki dla ptaków (wybrane drzewa na terenie 

całego Fortu) 

 

W zakresie nawierzchni: 

- wykonanie ścieżki- ciągu komunikacyjnego w suchej fosie Fortu. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta z obrzeżem z kamienia 

polnego, 

- wykonanie ścieżki, biegnącej na osi ruin poterny głównej. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta z obrzeżem stalowym, wykonana 

na istniejącej rzeźbie terenu (nie ingerująca w istniejące masy ziemne), 

- wykonanie nawierzchni piaskowych dla placu zabaw i boiska do piłki plażowej, 

- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych dla siłowni profesjonalnej i siłowni street workout. 
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W zakresie zieleni: 

- wykonanie nasadzeń krzewów i bylin na skarpach, 

- wykonanie nasadzeń przy placu sportowym na terenie odtworzonego dziedzińca, 

- wykonanie łąki kwietnej w pobliżu parkingu od ul. Ryżowej 

 
Podczas realizacji inwestycji wykonywane będą roboty budowlane: 

- wykonywanie wykopów, 
- wykonywanie nasypów, 
- wykonanie robót montażowych. 

 
Ich charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dla zatrudnionych na budowie 
pracowników. 
Plan BIOZ należy sporządzić w przypadku prowadzenia robót budowlanych trwających powyżej 30 dni roboczych i 

jednoczesnym zatrudnieniu minimum 20 pracowników lub pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500 

osobodni, a także w przypadku robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, należy do obowiązków 
Kierownika Budowy. 
Plan BIOZ powinien zostać opracowany przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektów i warunków 
prowadzenia robót budowlanych.  
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. nr 47). 
 

4. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ WYKONANIA 
Prace budowlane powinny być wykonywane w kolejności: 
- wykonanie gospodarki drzewostanem, 
- profilowanie skarp i dziedzińca, 
- profilowanie dna fosy pod budowę ścieżki, 
- wykonanie schodów terenowych, 
- wykonanie ścieżki w dnie fosy wraz z rowami zbierającymi wodę deszczową, 
- wykonanie wykopów pod fundamentowanie małej architektury, 
- montaż małej architektury, 
- wykonanie nawierzchni towarzyszącej małej architekturze, 
- nasadzenia krzewów i bylin 
- wykonanie łąki kwietnej 
 
Podana kolejność jest orientacyjna, gdyż niektóre prace należy wykonywać równolegle. 
 

5. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
W obszarze objętym pracami mogą wystąpić zagrożenia podczas wykonywania prac, do których należy zaliczyć przede 
wszystkim: 
- nieznane, obce obiekty, które mogą znaleźć się pod ziemią, 
- przysypania ziemią, prace ziemne, wykopy i korytowania wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego i środków 
transportu, 
- upadki z wysokości,  
- urazy mechaniczne, używanie wibratorów mechanicznych podczas robót ziemnych, 
- oparzenia termiczne, 
- porażenie prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających użycia urządzeń elektrycznych,  
- gazami i dymami spawalniczymi, podczas wykonywania prac spawalniczych, 
- zaprószenie ognia i niebezpieczeństwo pożaru podczas przecinania gazami technicznymi elementów stalowych, 
 
W czasie prowadzonych prac rozbiórkowych, a następnie budowlanych i montażowych w projektowanym zamierzeniu 
budowlanym, przewiduje się występowanie ogólnych uciążliwości i zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na mogące wystąpić zagrożenia związane z prowadzeniem wymienionych poniżej 
rodzajów robót budowlano- montażowych: 

• roboty ziemne 

• roboty betoniarskie 
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Powinny zostać również przewidziane specjalne środki ostrożności przy rozbijaniu i kruszeniu betonu. Pracownicy 
zatrudnieni do prac muszą zostać przeszkoleni w sposób adekwatny do rodzaju wykonywanego zajęcia. Nie wolno narażać 
pracowników na ponadnormatywne drgania i należy zadbać o to, aby mieli odpowiednio zabezpieczony słuch i oczy. 
 

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
Całość robót należy wykonać z przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych z dn. 6.02 2003r Dz. U.47 poz. 401; Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 6.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003r. 
nr 169, poz. 1650; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.04.2004r. Dz. U. nr 71, poz. 649 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzić następujące szkolenia pracowników w zakresie BHP: 

• szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

• instruktaż ogólny związany z przepisami BHP 

• instruktaż stanowiskowy 

• zapoznanie pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej. 
Potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń przez każdego pracownika powinno znaleźć się w aktach budowy. Ponadto, należy 
prowadzić księgę szkoleń ewidencjonującą wykonanie szkoleń podstawowych, dodatkowych i uzupełniających, a także 
zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące. 
Należy również opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych 
prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką wyznaczonego pracownika administracyjnego i dostępne 
do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy. Informacja o tym, kto opiekuje się dokumentami 
powinna zostać opublikowana na tablicy ogłoszeń. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 
zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz 
instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy. 
 
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w 
zakresie BHP i Ppoż. oraz innych szczegółowych obowiązujących na terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni na budowie 
powinni: 

- znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach,  
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się 
do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 
- dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy, 
- stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej i odzieży 
ochronnej zgodnie z przeznaczeniem, 
- niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz 
ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie o grożącym niebezpieczeństwie, 
- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odbycie szkoleń i 
instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten 
dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 
 

7. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót. Prace 
rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 
Należy przestrzegać określonej kolejności robót. Prace prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy 
posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Należy wyznaczyć i 
oznakować wewnątrz placu rozbiórki stref niebezpiecznych wokół rozbieranych obiektów z zakazem wstępu do nich osób 
innych niż zatrudnione bezpośrednio przy rozbiórce danego obiektu. 
Ze względu na charakter robót zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed przystąpieniem do rozbiórki należy sporządzić 
plan BIOZ. 
 
Zadania o większym stopniu komplikacji i bardziej złożonym przebiegu realizacji powinny mieć przygotowany projekt 
organizacji montażu dla całości zamierzenia budowlanego lub odpowiedniej jego części. Roboty będą wykonane zgodnie z 
jego zapisami. Zakres opracowania projektu powinien być dostosowany do rodzaju, wielkości i stopnia złożoności, 
zapewniając prawidłową realizację robót oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Drogi ewakuacyjne powinny być 
prawidłowo utrzymane, a pracownicy mieć zapewnioną możliwość bezpiecznej ewakuacji. W całym okresie realizacji prace 
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powinny być organizowane i prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym 
zakresie. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy: 

 zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, 

 wyznaczyć działki składowe do składowania materiałów i elementów konstrukcyjnych. Teren do składowania 
powinien być wyrównany, utwardzony, odwodniony i oświetlony. 

 zapewnić pracownikom budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne, 

 wyposażyć pracowników w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej. 

Prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. W czasie realizacji robót należy ustanowić bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy. Jeśli roboty wykonywane są jednocześnie przez różnych wykonawców, należy wyznaczyć koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie pracowników. 

Na czas wykonywania robót ziemnych należy ogrodzić miejsca niebezpieczne i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Wykopy powinny być wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub obudowane, z wysuniętą górną krawędzią obudowy 
15 cm ponad teren. W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi wykopu należy wykonać spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien być składowany poza linią naturalnego odłamu gruntu. 
Należy kontrolować zawartość substancji ropopochodnych w powietrzu i w wykopie. 

Stanowiska spawalnicze powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Nie wolno prowadzić montażu przy złej widoczności, we mgle, w nocy (jeżeli stanowiska pracy nie są odpowiednio 
oświetlone) oraz przy prędkości wiatru powyżej 10m/s. Oświetlenie przy stanowiskach montażowych powinno być tak 
umieszczone, aby zapewniało równomierne światło, bez ostrych cieni i olśnień pracowników. 

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, tj. 
podesty robocze z balustradami ochronnymi lub środki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa mocowaną do stałego elementu konstrukcji. 
W czasie wykonywania robót antykorozyjnych wykorzystujących materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne należy: 

 usunąć otwarte źródła ognia na odległość minimum 30 m od rejonu wykonywania robót, 

 używać narzędzi z materiałów nieiskrzących. 
Należy stosować się do uwag zawartych w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
Stanowiska pracy muszą być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. 
W dostępnym miejscu powinna być również powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonów: 

 pogotowia ratunkowego   999 

 straży pożarnej    998 

 policji     997 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69) z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62) 

Opracowanie: 
mgr inż. arch. Andrzej Matynia 

SW-43/2008  
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  
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B. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie istniejącej zieleni: 

- usuniecie drzew martwych w ilości 32 sztuk, 

- usunięcie drzew w złym stanie zdrowotnym w ilości 199 sztuk, 

- usunięcie drzew ze względu na nowe zagospodarowanie terenu w ilości 92 szt. w tym 66 drzew i 26 grup o łącznej pow. 

1550m2 (podrosty) 

- pielęgnacja drzew i krzewów w ilości 278 szt. 

 

W zakresie kształtowania skarp: 

- wyprofilowanie górnego fragmentu skarpy pomiędzy schronami podwalnimi, wraz z adaptacją spontanicznego toru 

rowerowego typu "downhill" 

- wyprofilowanie skarpy pod ciąg komunikacyjny w suchej fosie na odcinku prawego angułu, 

- usunięcie zwałek ziemnych i odtworzenie dziedzińca w centralnej części Fortu, 

- niewielka ingerencja w istniejący profil przeciwskarpy prawego barku, konieczna do wykonania schodów terenowych, 

- wyprofilowanie wejścia do wnętrza Fortu, polegające na wykonaniu niewielkiego nasypu przy ruinie poterny biegnącej do 

kaponiery barkowej, 

- wyprofilowanie skarpy w rejonie placu zabaw, usprawniające komunikację w tej części Fortu, 

- wybranie z dna fosy zalegających zwałek, utrudniających komunikację i wykonanie murów oporowych betonowych celem 

wzmocnienia skarp (od strony ul. Na Krańcu). 

 

W zakresie zagospodarowania terenu i małej architektury: 

- wykonanie placu sportowego na odtworzonym dziedzińcu, składającym się z: 

• siłowni profesjonalnej (ze zmiennym obciążeniem) na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, 

• siłowni street workout na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, 

• piaskowego boiska do gry w siatkówkę plażową, 

• stolików rekreacyjnych: do tenisa stołowego, do gry w piłkarzyki, szachy i chińczyka, 

- wykonanie polany piknikowej przy schronie podwalnim, wyposażonym w stoliki piknikowe i betonowe grille, 

- wykonanie drewnianego placu zabaw na nawierzchni piaskowej, 

- wykonanie schodów terenowych ze stopniami z cegły klinkierowej i spocznikami z płyty chodnikowej, z jednostronną 

balustradą. Schody wykonane na wzór istniejących na lewym barku, 

- wykonanie rowów bioretencyjnych oraz rowów chłonnych przy ścieżce w fosie (gospodarowanie wodą opadową), 

- wyposażenie terenu w tablice informacyjne (regulamin użytkowania terenu, regulamin użytkowania placu zabaw, siłowni, 

streetworkot) oraz tablice edukacyjne (przedstawiające historię wybranych elementów budowli fortecznych, m.in. poterny 

głównej, kaponiery głównej, ruin poterny, koszar szyjowych), 

- wyposażenie terenu w ławki oraz kosze na śmieci, 

- wyposażenie terenu (otoczenia łąki kwietnej) w hotele dla owadów oraz w budki dla ptaków (wybrane drzewa na terenie 

całego Fortu) 

 

W zakresie nawierzchni: 

- wykonanie ścieżki- ciągu komunikacyjnego w suchej fosie Fortu. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta z obrzeżem z kamienia 

polnego, 

- wykonanie ścieżki, biegnącej na osi ruin poterny głównej. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta z obrzeżem stalowym, wykonana 

na istniejącej rzeźbie terenu (nie ingerująca w istniejące masy ziemne), 

- wykonanie nawierzchni piaskowych dla placu zabaw i boiska do piłki plażowej, 

- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych dla siłowni profesjonalnej i siłowni street workout. 

 

W zakresie zieleni: 

- wykonanie nasadzeń krzewów i bylin na skarpach, 

- wykonanie nasadzeń przy placu sportowym na terenie odtworzonego dziedzińca, 

- wykonanie łąki kwietnej w pobliżu parkingu od ul. Ryżowej 

- uzupełnienie szpaleru głogów wzdłuż cmentarnego muru 
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1.3. LOKALIZACJA 

Teren opracowania znajduje się na warszawskich Włochach pomiędzy ulicami Ryżową, Na Krańcu i Dojazdową. 

 

Ryc.1. Lokalizacja terenu opracowania [źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl] 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Materiałami wyjściowymi do sporządzenia niniejszego opracowania były: 
- Umowa zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a firmą Ag-Complex sp. z o. o. 
- Mapa do celów projektowych; 
- Wytyczne Inwestora; 
- Zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
- Wizja lokalna i materiał własny; 
- Aktualne przepisy i normy 

 

2. UWARUNKOWANIA 

2.1. FORMY OCHRONY 

Fort V Włochy w pierścieniu zewnętrznym Twierdzy Warszawa (wraz z odcinkiem stoku bojowego, tradytorem i lodownią) 

położony w obrębie ulic Ryżowa, Dojazdowa, Na Krańcu oraz teren otoczenia fortu został wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem A-923 decyzją o nr 483/10 z dnia 01.06.2010 r. 

Na terenie opracowania nie występują obiekty objęte prawną formą ochrony przyrody. 

2.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Teren opracowania objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza 
przy ulicy Ryżowej – część I na mocy uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r.  
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Ryc.2. Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej 

[źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl] 

 

Zgodnie z rysunkiem planu na terenie opracowania zostały wydzielone następujące jednostki: 
1) tereny usług w ramach systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa (przeznaczenie podstawowe: 

usługi z zakresu: kultury, wypoczynku i rekreacji, oświaty, zdrowia, nauki oraz sportu chyba że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej, z uwzględnieniem adaptacji i rewaloryzacji zabytkowych budowli i urządzeń 
obronnych wg wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych;): 
a) E4.UF - zakaz lokalizacji zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 

30% 
b) E5.UF - dopuszcza się zabudowę, minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 

40% 
c) E6.UF - dopuszcza się zabudowę, minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 

80% 
d) E7.UF - dopuszcza się zabudowę, minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 

40% 
e) E8.UF - zakaz lokalizacji zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 

30% 
2) tereny zieleni urządzonej (przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, zieleń parkowa): 

a) E9.ZP - minimalna powierzchnia biologicznie czynna 75%; ustala się lokalizację dojść do centralnej części 
fortu z terenów otaczających w miejscu wskazanych na rysunku planu głównych powiązań przestrzennych 
na terenie fortu. Należy je realizować w formie alejek, ścieżek, kładek lub mostków; dopuszcza się 
odtworzenie historycznego muru Carnota u nasady wału i innych historycznych budowli obronnych; 
dopuszcza się realizację arboretum, alpinarium i ścieżki dydaktycznej, wkomponowanych w istniejące i 
odtwarzane formy ziemne; 
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3) tereny dróg wewnętrznych (przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa oraz komunikacji piesza –dojścia i 
dojazdy do działek budowlanych położonych przy drodze wewnętrznej oraz urządzenia techniczne związane z 
oświetleniem i odwodnieniem ulic lub ciągów pieszo-jezdnych, parkingi podziemne): 
a) E10.KDW - zakazuje się wprowadzania zabudowy; dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie 

jednej przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego, minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%; 
ustala się lokalizację co najmniej 1 szpaleru drzew; 

4) tereny ulic (dróg publicznych) - alei pieszych (przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia 
techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem ciągów pieszych): 
a) 1KD-P - nazwa - Aleja piesza przy Forcie; szerokość w liniach rozgraniczających 10 –13 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%; ustala się lokalizację 1 szpaleru 
drzew; 

5) ulice dojazdowe (przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa (autobusowa) oraz 
komunikacja piesza i rowerowa): 
a) 22KDD - nazwa ulicy -ul. Dojazdowa; szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; dopuszcza się 

zagospodarowanie terenu w formie jednej przestrzeni dla ruchu pieszego, kołowego i rowerowego -
uspokojenie ruchu; minimalna powierzchnia biologicznie czynna –nie określa się. 

 
W ramach zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego plan miejscowy zakłada ochronę 

wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, ale jednocześnie zachowanie i ochronę historycznego ukształtowania terenu – 
nasypów i fos na terenie Fortu Włochy V – w tym m.in.: uczytelnienie narysów i profili wałów, uzupełnienie ubytków, 
przywrócenie pierwotnego kształtu fosy. 

 
Cały teren opracowania znajduje się w granicach strefy KZ-A ochrony konserwatorskiej wszystkich parametrów 

historycznego układu urbanistycznego Fortu Włochy V, dla którego w planie miejscowym określono następujące 
ograniczenia: 

1) ustala się zachowanie Fortu Włochy V stanowiącego element systemu fortecznego dziewiętnastowiecznej 
Twierdzy Warszawa (zewnętrzny pierścień fortyfikacji);  

2) ustala się zachowanie oraz dopuszcza się adaptację zachowanego budynku koszar oraz konserwację i 
restaurację dla obszarów zawartych w pierwotnym narysie dzieła, na których zachowała się substancja zabytkowa i 
pierwotny układ dzieła jest czytelny;  

3) dopuszcza się adaptację zabytkowych obiektów fortecznych do nowych funkcji, zgodnych z przeznaczeniem 
terenu;  

4) zaleca się naturalne wkomponowanie nowej zabudowy w istniejące lub odtwarzane formy ziemne z 
zastosowaniem dachów ziemno-trawiastych, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych;  

5) dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych spełniających warunki nowego uzupełnienia, jako kategorii 
zabiegu konserwatorskiego, w miejscach niezachowanych elementów i urządzeń obronnych, obronnych obiektów murowych 
lub obronnych obiektów ziemnych, z równoczesnym utrwalaniem i wyeksponowaniem zachowanych elementów 
zabytkowych; nowo wprowadzane uzupełnienia parahistoryczne nie powinny wykraczać poza zarys pierwotnych budowli;  

6) ustala się zachowanie oraz dopuszcza się konserwację istniejącej fosy, odtworzenie jej zasypanego odcinka 
wzdłuż drogi 22KDD umożliwiającego dojście do placu przed fortem, zgodnie z jej historycznym przebiegiem, i wykorzystanie 
jej dla potrzeb rekreacji;  

7) dopuszcza się realizacje mostków pieszych nad fosą prowadzących w kierunku wejść na teren fortu w miejscach 
wskazanych na rysunku planu;  

8) ustala się zastosowanie zabiegów konserwatorskich uczytelniających lub przywracających profile i narysy 
historycznych form ziemnych, przywracających historyczne ciągi i przestrzenie komunikacyjne, przy czym podstawą do 
przywrócenia pierwotnego poziomu dziedzińców i dróg komunikacyjnych powinny być badania archeologiczne i 
architektoniczno-konserwatorskie;  

9)ustala się rewaloryzację zieleni oraz likwidacje zieleni ograniczającej czytelność historycznej struktury 
przestrzennej obiektów i zagrażającej substancji zabytkowej;  

10) zaleca się odtworzenie w całości pierwotnych obwałowań ziemnych;  
11) ustala się rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zapewniające widokową ekspozycję zabytku w obszarze 

zewnętrznym, przylegającym do pierwotnego zarysu dzieła;  
12) dopuszcza się organizowanie programu funkcjonalnego fortu umożliwiającego zwiedzanie obiektu i ekspozycję 

jego wartości historycznych, naukowych, architektonicznych i zabytkowych, w tym możliwość wyznaczenia ścieżki 
dydaktycznej;  

13) ustala się obsługę komunikacyjną i wjazd do fortu od strony ul. Ryżowej, ul. Na Krańcu lub ul. Dojazdowej w 
nawiązaniu do historycznego układu komunikacyjnego;  

14) ustala się zakaz podziału wnętrza terenu fortu ogrodzeniami;  
15) ustala się zachowanie pierwotnego ukształtowania stoku bojowego pomiędzy projektowanymi budynkami na 

terenach E2.UO/UZ/US i E3.UO/UZ/US oraz na terenie E10.KDW. 
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Teren opracowania znajduje się również w obrębię strefy ochronnej wokół istniejących i projektowanych 
cmentarzy, w których zakazuje się m. in. lokalizacji zakładów żywienia zbiorowego oraz ujęć wody. 

 
Teren fortu został wskazany jako przestrzeń publiczna, dla której w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych i starszych ustala się m.in., że chodniki i aleje piesze powinny mieć równą, nieśliską, twardą i stabilną 
nawierzchnię. 

 
Plan miejscowy ustala lokalizację głównych wejść na teren fortu, przy których należy zlokalizować informacje 

zawierające m.in. opis atrakcji, informację o odbywających się i planowanych imprezach oraz zasady korzystania z zespołu. 
 

2.3. HISTORIA OBIEKTU 

Fort V Włochy został wybudowany w latach 1883-1906 jako jeden z elementów pierścienia zewnętrznego Twierdzy 
Warszawa. Jego zadaniem była obrona zachodniego odcinka twierdzy oraz kontrola nad przechodzącą w odległości około 
jednego kilometra linią Warszawsko-Wiedeńską. Wzniesiony został na typowym w twierdzy "Warszawa" narysie. Pierwotnie 
był to fort dwuwałowy, z zewnętrznym, niższym wałem dla piechoty i wewnętrznym, wyższym wałem dla artylerii oraz drogą 
między wałową. Wały były wysokie o krótkich przedpiersiach, z trawersami na wale artyleryjskim. Fosy broniły ceglane 
kaponiery barkowe, czołowa i szyjowa. Koszary znajdowały się w szyi na osi fortu. W ramach modernizacji twierdzy w latach 
dziewięćdziesiątych XIX wieku zlikwidowano podział na dwa wały tworząc jeden wał z bardzo szerokim przedpiersiem. 

Fort podlegał rozkazowi o kasacji twierdzy z dnia 31 stycznia 1909 roku, jednakże w raporcie Sztabu 
Warszawskiego Okręgu Wojennego z dnia 18 listopada 1910 roku obiekt ten został wskazany do zachowania. Rozbiórkę 
jednak przeprowadzono i prawdopodobnie już wtedy zniszczone zostały potężne betonowe kaponiery czołowa i boczna, 
których ruiny widoczne są nad suchym rowem fortecznym. Najprawdopodobniej wysadzono wówczas również kaponierę 
znajdującą się przed szyją fortu. We wrześniu 1939 roku fort nie odegrał znaczącej roli, jednak później w okresie okupacji, 
kazamaty służyły za schronienie dla okolicznej ludności. [źródło: Lech Królikowski: Twierdza "Warszawa", Wyd. Bellona, 
Warszawa 1995]. 

Po II wojnie światowej kazamaty i teren fortu użytkowane były przez różne przedsiębiorstwa. Fosy w lewej szyi i w 
lewym barku zasypano, a na wyrównanym w ten sposób terenie powstały zabudowania o tymczasowym charakterze - 
magazyny, wiaty, garaże. 

 

 

Ryc.3. Zdjęcie lotnicze Fortu V Włochy z 1944 roku [źródło: http://fotopolska.eu] 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. WARUNKI KLIMATYCZNE 

Klimat analizowanego terenu związany jest z położeniem w obrębie Warszawy, gdzie warunki klimatyczne 
modyfikowane są pod wpływem środowiska miejskiego, co przyczynia się do podwyższenia temperatury, zmniejszenia 
wilgotności powietrza, zwiększenia liczby dni z opadem oraz zmniejszeniem prędkości wiatru. Średnie roczne sumy opadów 
w Warszawie wahają się od około 500 mm do powyżej 600 mm. Dopływ energii słonecznej w ciągu roku jest 
nierównomierny. Energia słoneczna otrzymywana w miesiącach zimowych stanowi około 6,3% sumy rocznej, w letnich 
dochodzi do 45,7%. W Warszawie przeważają wiatry z sektora zachodniego (24,7%). Duży udział mają także wiatry 
północno-zachodnie (10,7%) w ciepłej porze roku oraz południowo-zachodnie (10,5%) w chłodnej porze roku. Warunki te na 
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analizowanym terenie zmieniają się lokalnie ze względu na, intensywność zabudowy, pokrycie terenu a także występowanie 
terenów wód powierzchniowych i podmokłych oraz sąsiedztwo Wisły. Średnia roczna temperatura wynosi około 8,2ºC. 
Średnia temperatura notowane w styczniu (ok.– 2ºC), a w lipcu (około: 18ºC). Średnie zachmurzenie wynosi 75%, a długość 
okresu wegetacyjnego wynosi 200 dni.  

2.2. POTENCJALNA ROŚLINNOŚĆ NATURALNA TERENU OPRACOWANIA 

Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się hipotetyczny stan roślinności, opisany 
fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej 
lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni 
wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska.  

W wyniku wieloletnich prac zespołu geobotaników polskich powstała mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski, 
która stanowi pochodną mapy wykonanej w 1995 roku przez Komitet Badań Naukowych, którego kierownikiem był Jan 
Matuszkiewicz.  

 

Ryc.4. Warszawa na tle mapy jednostek roślinności potencjalnej 
[źródło: Jan Marek Matuszkiewicz: Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa 2008] 

 
Zgodnie z przedstawionym materiałem źródłowym teren opracowania znajduje się w jednostce Tilio-Carpinetum, 

czyli grądu subkontynentalnego w odmianie środkowopolskiej, żyznej. W tej jednostce struktura roślinności jest 
wielowarstwowa. Drzewostan tworzą przede wszystkim grab zwyczajny, lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. W mniejszym 
udziale pojawiają się także klon zwyczajny, jesion wyniosły i wiąz górski. Warstwę krzewów tworzą trzmielina brodawkowata, 
leszczyna pospolita i porzeczka alpejska. [źródło: C. Wysocki, P. Sikorski: Fitosocjologia stosowana, Wyd. SGGW, 
Warszawa 2002] 
 

2.3 STAN ZACHOWANIA FORTU ORAZ OBECNA FORMA UŻYTKOWANIA 

Na tle innych fortów Twierdzy Warszawa analizowane dzieło jest stosunkowo dobrze zachowane. Dodatkowo, zasypana 

fosa oraz otoczenie kaponiery bocznej po lewej stronie zostały odtworzone w ostatnich latach. Całkowitemu zniekształceniu 

uległy glacis i rawelin, na których obszarze znajdują się obecnie cmentarze. Na terenie cmentarza znajdują się również ruiny 

tradytora. Skarpy uległy zmianom na przestrzeni lat nie tylko ze względu na erozję i związany z nią spływ mas ziemnych, ale 

również przez zanieczyszczenie odpadami zrzucanymi do fosy w okresie powojennym. Zwałki gruzu widoczne są również na 

prawym dziedzińcu. Teren fortu porośnięty jest samosiewami, które zmieniają charakter tego, pierwotnie niezadrzewionego, 

obszaru. Jednocześnie zieleń nie jest pielęgnowana - pozostające martwe i przewracające się drzewa sprawiają, że teren 

wydaje się niezadbany i zapomniany. 

Od lat teren fortu użytkowany jest przez okolicznych mieszkańców jako spacerowy i rekreacyjny. Chętnie odwiedzają go 

rowerzyści, osoby z psami, biegacze oraz spacerowicze w różnym wieku. Pojawiają się również miłośnicy motorowych 

sportów terenowych na quadach i motocyklach. Niestety nie wszystkie te formy rekreacji sprzyjają ochronie zabytku, na 

terenie którego są uprawiane. Budowa torów rowerowych oraz jazda po terenie sprzętem motorowym doprowadziły do 

miejscowego zniekształcenia historycznego profilu skarp. 
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2.4. INWENTARYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

2.4.1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - METODYKA PRAC TERENOWYCH I KAMERALNYCH 

Inwentaryzacja była wykonywana we wrześniu i październiku 2019 r. Prace w terenie obejmowały: 

• określenie gatunku, 

• zmierzenie obwodu pnia lub pni na wysokości 5 cm i 130 cm (dotyczy drzew, których obwód na wysokości 5 cm 

wynosi co najmniej 50 cm), 

• oszacowanie wysokości, 

• oszacowanie średnicy korony drzew oraz wielkości grup krzewów lub podrostów, 

• określenie stanu zdrowotnego (bardzo dobry, dobry, średni, zły, martwy) 

• wskazanie cech szczególnych danego egzemplarza (posusz, pokrój, pasożyty, rany itp) 

• określenie zaleceń pielęgnacyjnych wynikających ze stanu zdrowia lub kolizji z sąsiadującymi roślinami. 

Na podstawie zebranych danych opracowano tabelę inwentaryzacyjną, a następnie zinwentaryzowane drzewa i krzewy 

naniesiono na zaktualizowaną mapę. W ramach inwentaryzacji opisano 1344 pozycje obejmujące drzewa, krzewy oraz grupy 

krzewów i podrostów. 

W oparciu o zmierzone obwody pni i tabelę wiekową drzew opracowaną przez profesora Longina Majdeckiego oszacowano 

wiek drzew występujących na terenie opracowania. W przypadku podrostów i krzewów, dla których nie mierzono obwodów 

wiek określono na poniżej 10 lat, zaś w przypadku większych głogów, których obwód na wysokości 5 cm był mniejszy niż 50 

cm wiek określono na poniżej 30 lat biorąc pod uwagę wyliczenia dla podobnych wielkościowo roślin tego samego gatunku. 

2.4.2. CHARAKTERYSTYKA DENDROFLORY 

Drzewostan występujący na terenie Fortu V ma charakter nieregularnych grup roślinności porastających przede wszystkim 

skarpy. Drzewa i krzewy są w różnym stanie zdrowotnym. Dla większości oceniono go jako dobry lub bardzo dobry. Jednak 

blisko 400 sztuk jest w stanie średnim, co oznacza np. znaczny posusz lub wyraźne uszkodzenia, a 117 w stanie złym, co 

oznacza zwykle wcześniejsze lub późniejsze stadium zamierania rośliny. Na terenie natrafiono również na ponad 30 

martwych drzew. 

Skład gatunkowy analizowanej dendroflory nie jest rozbudowany - oznaczono 31 gatunków, jednakże 3/4 roślinności należy 

do 4 najbardziej reprezentowanych. W składzie gatunkowym pod względem ilościowym zdecydowanie dominuje głóg 

jednoszyjkowy pojawiający się w 36% pozycji (547 szt.). W następnej kolejności należy wymienić klon pospolity - 16 % (247 

szt.), klon jesionolistny - 14 % (215 szt.) oraz śliwę domową mirabelkę - 9% (138 szt.). Pozostałe 25% rozdziela się 

pomiędzy m. in. robinię białą, klon polny, jesion wyniosły. Gatunki występujące na analizowanym terenie wskazano w 

poniższej tabeli oraz na wykresie:  

Lp. Gatunek Pochodzenie Liczba sztuk 

1 Głóg jednoszyjkowy rodzimy 547 

2 Klon pospolity rodzimy 247 

3 Klon jesionolistny obcy 215 

4 Śliwa domowa mirabelka obcy 138 

5 Robinia biała obcy 61 

6 Klon polny rodzimy 50 

7 Jesion wyniosły rodzimy 48 

8 Orzech włoski obcy 38 

9 Dąb szypułkowy rodzimy 22 

10 Bez czarny rodzimy 19 

11 Grusza pospolita rodzimy 17 

12 Róża rodzimy 13 

13 Jabłoń rodzimy 12 

14 Ligustr pospolity rodzimy 11 

15 Brzoza brodawkowata rodzimy 10 

16 Topola osika rodzimy 10 

17 Wiąz szypułkowy rodzimy 6 

18 Topola biała rodzimy 5 
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19 Wierzba biała rodzimy 5 

20 Wiśnia rodzimy 4 

21 Klon jawor rodzimy 3 

22 Lipa drobnolistna rodzimy 3 

23 Czereśnia rodzimy 2 

24 Jarząb pospolity rodzimy 2 

25 Kasztanowiec pospolity obcy 2 

26 Dąb czerwony obcy 1 

27 Kolcowój chiński obcy 1 

28 Rdestowiec ostrokończysty obcy 1 

29 Szakłak pospolity rodzimy 1 

30 Topola czarna rodzimy 1 

31 Wierzba iwa rodzimy 1 

 

Ryc.5. Udział procentowy poszczególnych gatunków w szacie roślinnej Forty V Włochy 

 

Głogi występują na terenie całego fortu jednak największe ich skupiska obserwować można na równi ogniowej oraz na 

wschodniej skarpie fosy od strony czoła. Wzdłuż ciągu pieszego nad fosą znajdują się również liczne nowe nasadzenia 

głogów w formie szpaleru, jednak wiele z nich jest w złym stanie. Na przeciwskarpie dominują natomiast duże klony 

pospolite nadające tej części atrakcyjny parkowy charakter. Są to najwartościowsze pod względem dendrologicznym grupy 

drzew na analizowanym terenie.  

Na skarpach fosy prawego barku znajdują się wielogatunkowe grupy. Licznie pojawiają się tu klony jesionolistne, polne, 

pospolite oraz jesiony. W części równoległej do koszar uwagę przykuwają ogromne topole i wierzby, natomiast na skarpach 

fosy od północnego zachodu brzozy brodawkowate. Stan zdrowotny roślinności w tej części terenu opracowania jest 

przeważnie zły lub średni, a wrażenie zaniedbania potęgują rozłamujące się klony jesionolistne oraz nieusunięte martwe 

drzewa. Jednak również tu znajdują się drzewa wartościowe, jak wymienione wcześniej brzozy, czy pojedyncze dęby i 

jesiony. 
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2.4.3. WALORYZACJA DENDROFLORY WRAZ Z ROZPOZNANIEM FUNKCJI WSPÓŁCZESNEJ I HISTORYCZNEJ 

Na podstawie zebranego materiału dokonano waloryzacji metodą punktową. Poniższa tabela przedstawia zasady 

przyznawania punktów w trzech branych pod uwagę kategoriach: 

Gatunek Wiek Stan 

Kategoria Punktacja Kategoria Punktacja Kategoria Punktacja 

inwazyjny 0 <30 0 martwy/zły 0 

obcy 1 30-50 1 średni 1 

rodzimy 2 >50 2 dobry/b. dobry 2 

W oparciu o otrzymane wyniki każdemu drzewu, krzewowi lub grupie przypisano wartość w następujący sposób: 

0-2 pkty - egzemplarz o niskiej wartości 

3-4 pkty - egzemplarz o średniej wartości 

5-6 pkty - egzemplarz o wysokiej wartości 

Wartość 17% zieleni została zwaloryzowana jako wysoka, 63% jako średnia i 20% jako niska. Najwięcej drzew o wysokiej 

wartości znajduje się przeciwskarpie i są to najczęściej klony pospolite w wieku około 50-70 lat. Drzewa o niskiej wartości 

znajdują się w kilku grupach na prawym barku fortu. W tej kategorii przeważają klony jesionolistne oraz wielogatunkowe 

grupy podrostów w złym i średnim stanie zdrowotnym. 

Charakterystyczne lokalizacje roślin o wysokiej i niskiej wartości przedstawiono schematycznie na poniższym rysunku. 

 

Ryc.6. Lokalizacja wybranych roślin o wysokiej (kolor zielony) i niskiej (kolor czerwony) wartości [mat. własny] 
 

Oprócz wyników waloryzacji, które wskazują, że znaczna część zieleni na terenie opracowania nie przedstawia obiektywnie 
wysokiej wartości przyrodniczej, należy wziąć pod uwagę również jej znaczenie krajobrazowe, klimatyczne oraz społeczne. 
W dużym mieście narażonym na efekt wyspy ciepła oraz smog każde drzewo ma znaczenie i wpływa pozytywnie na lokalne 
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obniżenie temperatury oraz zwiększenie wilgotności i oczyszczanie powietrza. Zadrzewione skarpy fortu są również lubiane 
przez okolicznych mieszkańców, którzy w słoneczne dni chętniej wybierają zacienione ścieżki, a jesienią mogą obserwować 
przebarwiające się liście. To właśnie lokalna społeczność nadała zieleni fortu współczesne znaczenie widząc w tym obiekcie 
teren rekreacyjny i park. 

 

Fot. Przebarwiające się klony pospolite nr 1097-1099 [mat. własny] 
 

Analiza oszacowanego wieku drzew wskazuje, że 3 najstarsze egzemplarze znajdujące się obecnie na terenie Fortu V mają 

niewiele ponad 90 lat i są to klon polny nr 258, wierzba biała nr 332 i robinia biała nr 58. Oznacza to, że pojawiły się na 

terenie mniej więcej w dwudziestoleciu międzywojennym, a więc ponad 40 lat po wybudowaniu fortu i ponad 10 po likwidacji 

twierdzy. Nie ma zatem na analizowanym terenie drzewostanu pochodzącego z pierwszego okresu istnienia fortu. Wniosek 

ten nie daje jednak odpowiedzi na pytanie czy fort po wybudowaniu był obsadzony roślinnością, ponieważ pierwotne 

nasadzenia mogły nie dotrwać do czasów współczesnych. Również na podstawie analizy dostępnych historycznych zdjęć 

lotniczych, ze względu na ich jakość, trudno jednoznacznie stwierdzić czy fort pierwotnie był obsadzony roślinnością wysoką. 

2.4.4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

Biorąc pod uwagę stan zdrowotny, kolizje z innymi roślinami oraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu określono 

zalecenia pielęgnacyjne: 

- usuniecie drzew martwych w ilości 32 sztuk, 

- usunięcie drzew w złym stanie zdrowotnym w ilości 199 sztuk, 

- usunięcie drzew ze względu na nowe zagospodarowanie terenu w ilości 92 szt. w tym 66 drzew i 26 grup o łącznej pow. 

1550m2 (podrosty) 

- pielęgnacja drzew i krzewów w ilości 278 szt. 

Rośliny do usunięcia to przede wszystkim egzemplarze w bardzo złym stanie, zamierające lub martwe oraz podrosty. Do 

usunięcia wskazywano również drzewa lub krzewy kolidujące ze sobą. W tym przypadku do usunięcia wyznaczano roślinę w 

gorszym stanie. W miejscach, gdzie jest to możliwe, drzewa należy usuwać wraz z karpami. 

Dla blisko 300 pozycji określono zalecenia pielęgnacyjne polegające na: cięciach sanitarnych w przypadku dużego posuszu 

lub konarów do usunięcia, cięciach pielęgnacyjnych w przypadku roślin wymagających nadania odpowiedniego kształtu 

koronie, cięciach odmładzających w przypadku przegęszczonych krzewów. Wskazywano również konieczność usunięcia 

odrostów lub zasypania odsłaniających się na skarpach korzeni. 

26 drzew wskazano do obserwacji. Są to często duże egzemplarze, które mogą za jakiś czas grozić wyłamaniem lub 

wykrotem jednak ze względu na ich walory nie wskazano ich jeszcze do usunięcia.  
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Nr Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obw. na wys. 
130 cm [cm] 

Obw. na wys. 
5 cm [cm] 

Szer. kor 
[m] 

Wys. 
[m] 

Stan 
zdrowotny 

Uwagi Zalecenia 
Szacowany 

wiek 
Waloryzacja 

punkty 

Wartość 
określona na 

podstawie 
waloryzacji 

1 Robinia pseudoacacia Robinia biała 58 77 6 12 dobry niewielki posusz  28 3 średnia 

2 Robinia pseudoacacia Robinia biała 64 90 5 13 dobry -  31 4 średnia 

3 Acer negundo Klon jesionolistny 93 110 7 12 dobry pochylony, niewielki posusz  21 3 średnia 

4 Acer negundo Klon jesionolistny 56+117 70+142 11 13 średni liczne uschnięte odrosty korzeniowe, posusz 30%  27 2 niska 

5 Sambucus nigra Bez czarny 44+27 70 4 5 zły pęknięcia kory, posusz 45% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
33 3 średnia 

6 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 średni krzew przegęszczony cięcie odmładzające <30 3 średnia 

7 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 średni krzew przegęszczony cięcie odmładzające <30 3 średnia 

8 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 średni krzew przegęszczony cięcie odmładzające <30 3 średnia 

9 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 7 dobry luźny pokrój  <30 4 średnia 

10 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
51+47+35+35+4

8+18+36 
170+37 6 8 średni krzew przegęszczony, rozłożysty, ubytki w korze cięcie odmładzające 37 4 średnia 

11 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 32 50 6 5 średni 
1 konar pochylony na skarpę, silny posusz w 

wierzchołku, ubytki w korze 
cięcie sanitarne 26 3 średnia 

12 Robinia pseudoacacia Robinia biała 90 110 9 15 dobry 
rośnie na zwałce gruzu, lekko pochylona, blisko nr 

13 
 45 4 średnia 

13 Robinia pseudoacacia Robinia biała 116+120 245 7 16 dobry 
rośnie na zwałce gruzu, 2 konary, lekki posusz, 

jemioła, podrost klonu jesionolistnego, blisko nr 12 
usunąć podrost 60 5 wysoka 

14 Robinia pseudoacacia Robinia biała 100 140 7 14 dobry 
rośnie na zwałce gruzu, lekko pochylona, podrost 

czarnego bzu 
usunąć podrost 50 5 wysoka 

15 Robinia pseudoacacia Robinia biała 80+29 109 7 12 dobry lekki posusz  40 4 średnia 

16 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 dobry -  <30 4 średnia 

17 Acer negundo Klon jesionolistny 144 182 9 10 średni 
duży ubytek w korze (0,4x0,5m), posusz, liczne 

odrosty korzeniowe 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
33 3 średnia 

18 Sambucus nigra Bez czarny 30+10 80 3,5 6 zły wyłamany przewodnik, duży posusz, grzyby 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
25 2 niska 

19 
Aesculus 

hippocastanum 
Kasztanowiec 

pospolity 
- - 2,5 4 dobry podrost 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 3 średnia 

20 Salix caprea Wierzba iwa 72+48 108 3 8 średni 
próchnica w pniu, przewodnik wyłamany na 

wysokości 4 m 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
17 3 średnia 

21 Populus tremula Topola osika 107 128 8 12 zły duży posusz 75%, podrost orzecha włoskiego 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
19 2 niska 

22 Pyrus pyraster Grusza pospolita 76 79 7 10 średni liczne ślady po cięciu, rdza gruszy 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

32 4 średnia 

23 Populus tremula Topola osika 108 123 7 8 średni pochylona, ubytki w korze, posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

19 3 średnia 

24 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry młody egzemplarz 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 4 średnia 

25 Populus tremula Topola osika 103 128 7 14 średni posusz 45% 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

18 3 średnia 

26 Acer negundo Klon jesionolistny 107 132 7 10 dobry pochylony od ścieżki, lekki posusz 5%  24 3 średnia 
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Nr Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obw. na wys. 
130 cm [cm] 

Obw. na wys. 
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[m] 

Wys. 
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Stan 
zdrowotny 

Uwagi Zalecenia 
Szacowany 

wiek 
Waloryzacja 

punkty 

Wartość 
określona na 

podstawie 
waloryzacji 

27 Acer negundo Klon jesionolistny 55 72 5 6 średni 
rachityczny, asymetryczna korona wykształcona 
bardziej od strony ścieżki (tłumiony przez nr 28), 

posusz 

 13 2 niska 

28 Acer negundo Klon jesionolistny 75+72+70 167 9 12 dobry nisko rozgałęziony na 3 konary  17 3 średnia 

29 Acer negundo Klon jesionolistny 
95+89+86+76+5

7 
174 12 14 dobry 

rozłożysty, nisko rozgałęziony, posusz, podrost 
bzu czarnego 

usunąć podrost 21 3 średnia 

30 Acer negundo Klon jesionolistny 71 85 5 7 dobry pochylony w stronę nr 29  16 3 średnia 

31 Acer negundo Klon jesionolistny 66 84 6 7 martwy - do usunięcia 15 1 niska 

32 Acer negundo Klon jesionolistny 89+46 121 9 12 średni 
rozłożysty, rozgałęzienie V-kształtne, ślady 

żerowania owadów, ubytek w korze, posusz 30% 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
20 2 niska 

33 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 34+29+23 70 5 7 dobry luźny pokrój, podrost orzecha 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

27 4 średnia 

34 Populus tremula Topola osika 129 178 8 11 dobry 
jeden przewodnik wyłamany (wymaga usunięcia), 

drugi w dobrym stanie 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
23 4 średnia 

35 Populus tremula Topola osika 90 102 6 5 martwy - do usunięcia 16 2 niska 

36 Populus tremula Topola osika 125 140 6 10 średni rana na pniu, posusz 40 % 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

22 3 średnia 

37 Populus tremula Topola osika 56 62 5 9 zły zamierająca, posusz 90% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 2 niska 

38 Populus tremula Topola osika 79 92 4 12 zły 
pochylona, posusz 80%, korona jednostronna, 

listwy mrozowe 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
14 2 niska 

39 Acer negundo Klon jesionolistny 67 88 5 14 zły 
pochylony, ubytki w korze, wierzchołek suchy, 

podrost głogu i orzecha włoskiego, rozwidlenie V-
ksztłtne na wysokości 7 m 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

15 1 niska 

40 Pyrus pyraster Grusza pospolita 37+24 54 3,5 6 zły posusz 60% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
14 2 niska 

41 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 96 115 10 15 dobry 
wysoko osadzona regularna korona, lekki posusz 

5% 
 48 5 wysoka 

42 Acer negundo Klon jesionolistny 80+73 92+88 12 9 średni 
rozłożysty, ubytek wgłębny u podstawy pnia, lekki 

posusz 10%, ubytki w korze na konarach 
spowodowane ocieraniem o inne drzewa 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
18 2 niska 

43 Robinia pseudoacacia Robinia biała 126+126+ 104 292 14 15 dobry 
rozłożysty, lekki posusz 5%, jemioła, podrost klona 

jesionolistnego 
usunąć podrost 63 5 wysoka 

44 Acer negundo Klon jesionolistny 110+52 130+66 8 12 zły 
liczne odrosty korzeniowe, mocno pochylony, grozi 

wykrotem 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
25 1 niska 

45 Acer negundo Klon jesionolistny 122 195 8 12 średni 
liczne odrosty korzeniowe, mocno pochylony, grozi 

wykrotem 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
28 2 niska 

46 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 49 60 6 16 dobry 
wysoko osadzona korona ze wzgl. na bliskie 

sąsiedztwo klonów 
 24 4 średnia 

47 Acer negundo Klon jesionolistny 51 71 11 6 średni 
mocno pochylony (45° od pionu), posusz w 

wierzchołku, ubytki w korze 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
12 2 niska 
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130 cm [cm] 

Obw. na wys. 
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punkty 
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waloryzacji 

48 Acer negundo Klon jesionolistny 80+63 120 5 12 dobry 
nisko rozgałęziony, pochylony (20° od pionu), 

posusz 10 % 
 18 3 średnia 

49 Populus tremula Topola osika 90 110 5 8 zły 
zamierająca, częściowo okorowana, posusz 90%, 

pochylona (30° od pionu) 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
16 2 niska 

50 Acer negundo Klon jesionolistny 97 120 5 10 zły pochylony, posusz 50% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
22 1 niska 

51 Acer negundo Klon jesionolistny 124+119 225 9 15 
bardzo 
dobry 

rozłożysty, symetryczna korona, podrost głogu 
usunąć odrosty 

korzeniowe i podrost 
28 3 średnia 

52 Acer negundo Klon jesionolistny 84+74 105+89 8 10 średni 
nisko rozgałęziony, posusz 10%, odrosty 

korzeniowe 
usunąć odrosty 

korzeniowe 
19 2 niska 

53 
Crataegus monogyna, 

Sambucus nigra 
Głóg jednoszyjkowy, 

bez czarny 
- - 4 3,5 średni głóg mocno pochylony, w bzie posusz 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<30 3 średnia 

54 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3 dobry pochylony 20° od pionu  <30 4 średnia 

55 Acer negundo Klon jesionolistny 143+83+71 309 15 15 dobry 
bardzo rozłożysty, lekki posusz 10%, odrosty 

korzeniowe 
usunąć odrosty 

korzeniowe 
33 4 średnia 

56 Robinia pseudoacacia Robinia biała 90 131 6 15 dobry lekko pochylony, korona wysoko osadzona  45 4 średnia 

57 Robinia pseudoacacia Robinia biała 133 161 8 13 dobry posusz 20%, podrost robinii i bzu czarnego usunąć podrosty 67 5 wysoka 

58 Robinia pseudoacacia Robinia biała 179 239 10 14 
bardzo 
dobry 

podrost bzu czarnego usunąć podrost 91 5 wysoka 

59 Acer negundo Klon jesionolistny 43 51 5 6 zły 
zamierający, zagłuszony przez robinie nr 56, 57, 

58, posusz 80% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 1 niska 

60 Juglans regia Orzech włoski 31 50 4 8 dobry 
pochylony przy podstawie, rozwidlenie V-kształtne 
z powstającą bruzdą, 1 z konarów wyłamany na 

wysokości 20 cm 

 12 3 średnia 

61 Acer negundo Klon jesionolistny 53 82 8 8 dobry 
pochylony, grozi wykrotem (odsłonięte korzenie od 

strony przeciwnej od pochylenia), posusz 5% 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
13 3 średnia 

62 Acer negundo Klon jesionolistny 55+54 101+91 8 8 średni mocno pochylony, na wierzchołku posusz  13 2 niska 

63 Acer negundo Klon jesionolistny 81 105 8 12 średni 
pochylony 30° od pionu, przy podstawie ślad po 

usunięciu konara z próchnicą 
 18 2 niska 

64 Acer negundo Klon jesionolistny 89 112 9 13 średni 
pochylony, posusz w wierzchołku, podrosty 

jarzębiny i klonu jesionolistnego 
cięcia sanitarne + 

usunięcie podrostów 
20 2 niska 

65 Acer negundo Klon jesionolistny 69+51 229 10 12 średni 

nisko rozgałęziony, zachodni konar pochylony z 
ubytkiem wgłębnym u podstawy - grozi 

wyłamaniem, wschodni konar w dobrym w stanie, 
południowy leży na ziemi, ale pozostaje żywy 

cięcia pielęgnacyjne 16 2 niska 

66 
Acer negundo, 

Crataegus monogyna 
Klon jesionolistny, 

głóg jednoszyjkowy 
29+23 37+31 6x3 4 dobry grupa podrostów rosnących na skarpie  <10 3 średnia 

67 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 22 36 4 4 dobry -  20 4 średnia 

68 Robinia pseudoacacia Robinia biała 55 81 4 8 dobry posusz 10%, ślady żerowania korników  27 3 średnia 

69 Robinia pseudoacacia Robinia biała 64 52 6 10 dobry lekki posusz 5%  31 4 średnia 

70 Robinia pseudoacacia Robinia biała 66 81 5 10 dobry -  32 4 średnia 

71 Robinia pseudoacacia Robinia biała 44+36 79 6 10 dobry lekki posusz 5%  21 3 średnia 

72 Acer negundo Klon jesionolistny 54 91 7 7 dobry pochylony, mrowisko przy pniu  13 3 średnia 

73 Robinia pseudoacacia Robinia biała 46 64+38 6 7 dobry odrosty korzeniowe usunąć odrosty 22 3 średnia 

74 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry rozłożysty krzew  <30 4 średnia 

75 Robinia pseudoacacia Robinia biała 50 71 5 6 dobry -  24 3 średnia 
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76 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 3 5 dobry pochylony, podrost  <10 3 średnia 

77 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
12 23 3 4 dobry luźny pokrój  2 3 średnia 

78 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
46+27+25+19+1

7 
64 5 6 

bardzo 
dobry 

rozłożysty pokrój  34 5 wysoka 

79 Juglans regia Orzech włoski 52+24+24+17 91 5 6 
bardzo 
dobry 

nisko rozgałęziony, regularny atrakcyjny pokrój  19 3 średnia 

80 Acer negundo Klon jesionolistny 55 96 5 8 zły 
ubytki w korze, ułamany wierzchołek, posusz, 

ubytek wgłębny na wysokości 0,5 m 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
13 1 niska 

81 Acer negundo Klon jesionolistny 86 101 9 12 średni pochylony, posusz 30%, ubytki w korze  20 2 niska 

82 Acer negundo Klon jesionolistny 79+58 116 7 12 dobry ubytki w korze, posusz 20%  18 3 średnia 

83 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 17 28 2 5 dobry 
mechaniczne uszkodzenia kory (bliskie sąsiedztwo 

trasy rowerowej) 
 17 4 średnia 

84 Acer negundo Klon jesionolistny 86 90 7 8 dobry pochylony na skarpę, posusz 20%  20 3 średnia 

85 Acer negundo Klon jesionolistny 46 55 4 7 dobry -  11 3 średnia 

86 Acer negundo Klon jesionolistny 36 69 3 10 zły 
zamierający, od wysokości 4m całkowicie suchy, 

podrost robinii 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
9 1 niska 

87 Acer negundo Klon jesionolistny 64 82 4 10 średni posusz 40%, zamierający wierzchołek 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
15 2 niska 

88 Acer negundo Klon jesionolistny 63 74 5 12 dobry posusz 10%, odrosty od pnia  15 3 średnia 

89 Acer negundo Klon jesionolistny 86+62+49 227 12 14 średni 
bardzo rozłożysty, guzy na pniu od odrostów, 

posusz 10%, 2 bardziej pokładające się konary 
grożą wyłamaniem 

do obserwacji 20 2 niska 

90 Acer negundo Klon jesionolistny 67 78 8 14 średni pochylony, tłumiony przez nr 89  15 2 niska 

91 Robinia pseudoacacia Robinia biała 45 62 6 8 dobry lekki posusz 5%, luźna korona  22 3 średnia 

92 Prunus avium Czereśnia 26 29 2 4 zły huba, ułamany przewodnik 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
9 2 niska 

93 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 13 27 5 2 średni bardzo pochylony 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
15 3 średnia 

94 Robinia pseudoacacia Robinia biała 73 101 7 12 dobry 
korzenie odsłonięte na stromej skarpie i 

uszkodzone mechanicznie (rośnie blisko toru 
rowerowego) 

 36 4 średnia 

95 Prunus avium Czereśnia 37+36 47+46 6 6 średni duży posusz, tłumiona przez sąsiadujące drzewa  14 3 średnia 

96 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 22+21 28+27 3 4 dobry tłumiony przez 97  20 4 średnia 

97 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
49+43+42+40+3

4+13 
137 12 6 średni 

zagłusza sąsiadujący głóg i czereśnię, jest 
zagłuszana przez klon nr 98 

cięcia pielęgnacyjne 20 2 niska 

98 Acer negundo Klon jesionolistny 
125+144+110+7

7+59 
242 15 12 dobry 

rozłożysty, zagłusza mirabelkę nr 97, ubytek 
wgłębny, 1 konar z ubytkiem kominowym 

cięcia sanitarne (usunąć 
konar grożący 
wyłamaniem) 

33 4 średnia 

99 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 30+22+19+15 53 4 6 dobry luźny pokrój  25 4 średnia 

100 Pyrus pyraster Grusza pospolita 52+46 61+52 4 6 dobry rdza gruszy  21 4 średnia 

101 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica, 
Prunus sp., 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka, wiśnia 
- - 10x4 5 dobry 

grupa 8 krzewów, mechaniczne uszkodzenia kory 
(bliskość toru rowerowego) 

 <30 3 średnia 

102 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 8x2 4 dobry grupa 3 sztuk  <10 3 średnia 

103 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 
bardzo 
dobry 

regularny pokrój  <30 4 średnia 
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104 Prunus sp. Wiśnia - - 1,5 2 dobry podrost  <10 3 średnia 

105 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 6x2,5 4 dobry 

grupa: 1 żywy głóg w środkowej części grupy + 
martwy głóg i mirabelka 

usunąć martwe krzewy <30 3 średnia 

106 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5,5x3 5 
bardzo 
dobry 

grupa 2 sztuk  <30 4 średnia 

107 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
37+34+33+28+2

6+20 
104 6 5 

bardzo 
dobry 

regularna korona  14 3 średnia 

108 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 56+34 76 6 7 dobry lekko pochylony, pokrój drzewiasty  40 5 wysoka 

109 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 21 31 2 5 dobry pokrój wyprostowany, jeden przewodnik  20 4 średnia 

110 Robinia pseudoacacia Robinia biała 81 120 8 12 dobry ubytki w korze  40 4 średnia 

111 Acer negundo Klon jesionolistny 58 83 6 9 dobry posusz 20%, pochylony w stronę skarpy 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

14 3 średnia 

112 Acer negundo Klon jesionolistny 48 59 5 10 dobry rośnie na brzegu fundamentów 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

12 3 średnia 

113 Acer negundo Klon jesionolistny 61 81 5 9 dobry 
pochylony, posusz 10%, guzy po odrostach na 

pniu, rośnie w obniżeniu otoczonym fundamentami 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
14 3 średnia 

114 Acer negundo Klon jesionolistny 92 115 7 10 dobry 
ubytki w korze, rośnie w obniżeniu otoczonym 

fundamentami 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
21 3 średnia 

115 Acer negundo Klon jesionolistny 110+82+65 125+110+109 8 12 średni 
ubytki w korze, guzy po odrostach, , nisko 

rozgałęziony, posusz 30% 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
25 2 niska 

116 Prunus sp. Wiśnia 27 33 4 5 średni posusz 10%, rośnie przy murku 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
9 2 niska 

117 Robinia pseudoacacia Robinia biała 66 94 5 16 dobry wysoko osadzona korona  32 4 średnia 

118 Robinia pseudoacacia Robinia biała 74 119 6 14 dobry -  36 4 średnia 

119 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 17 26 4 5 dobry luźna korona 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

17 4 średnia 

120 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 35 49 4 6 dobry jeden przewodnik 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

28 4 średnia 

121 
Fraxinus excelsior, 

Robinia pseudoacacia 
Jesion wyniosły, 

robinia biała 
- - 4x3 5 dobry grupa podrostów 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 3 średnia 

122 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 89 129 7 15 
bardzo 
dobry 

prosty pień, regularna korona, do wyeksponowania  38 5 wysoka 

123 Juglans regia Orzech włoski 38 56 5 6 dobry rośnie na skarpie  14 3 średnia 

124 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 48 72 5 8 dobry odrosty korzeniowe usunąć odrosty 24 4 średnia 

125 
Crataegus monogyna, 
Robinia pseudoacacia, 

Sambucus nigra 

Głóg jednoszyjkowy, 
robinia biała, bez 

czarny 
- - 5x3 6 zły grupa 9 szt. podrostów, część zamiera 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 1 niska 
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Nr Nazwa łacińska Nazwa polska 
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Obw. na wys. 
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punkty 
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określona na 

podstawie 
waloryzacji 

126 Acer negundo Klon jesionolistny 142+84+79 175+155 15 12 zły 
zamierający, posusz 80%, konary mocno 

rozchylone, grożą wyłamaniem, rana 0,5x0,9m u 
podstawy po wyłamaniu konara 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

33 2 niska 

127 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
85+27+26+25 89 6 8 dobry lekko pochylona u podstawy cięcia pielęgnacyjne 36 4 średnia 

128 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
136+90+77+74+

70+58+46+38 
220 19 8 dobry 

malowniczy parasolowaty pokrój, huby na 
wyłamanym konarze, konary zakleszczające się, 

posusz w dolnych gałęziach 
cięcia pielęgnacyjne 60 5 wysoka 

129 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
32 34 4 4 zły posusz 40%, korona asymetryczna 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

12 1 niska 

130 Acer negundo Klon jesionolistny 46 55 5 4 dobry 3m od dużej mirabelki nr 128, głuszony przez nią 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 3 średnia 

131 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
24+23+18+16+1

4 
54 3,5 4 dobry 

głuszony przez mirabelkę nr 128, posusz 20%, 
podrost głóg jednoszyjkowy 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

8 3 średnia 

132 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
30 39 3 3,5 zły mocno pochylona - częściowo leży na ziemi 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

11 1 niska 

133 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4x3 4 dobry grupa 2 sztuk  <30 4 średnia 

134 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 55+23+21 49+47+40 6,5x5,5 5 dobry grupa 2 sztuk  40 5 wysoka 

135 

Prunus domestica, 
Juglans regia, 

Crataegus monogyna, 
Quercus robur 

Śliwa domowa 
mirabelka, orzech 

włoski,  głóg 
jednoszyjkowy,  dąb 

szypułkowy 

- - 3,5 4 dobry 
grupa: 6 sztuk głogu jednoszyjkowego, 1 mirabelka 
(pokrój krzewiasty), 1 podrost orzecha włoskiego, 1 

podrost dębu szypułkowego 

 <30 3 średnia 

136 Quercus robur Dąb szypułkowy 41 59 6 6 dobry 
korona symetryczna, pokrój koliduje z głogiem 

jednoszyjkowym i orzechem włoskim nr 
135,mrowisko u podstawy pnia 

 28 4 średnia 

137 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
42+38 75 4 5 dobry korona symetryczna, pokrój typowy dla gatunku  16 3 średnia 

138 Acer campestre Klon polny 22 33 4 3 dobry 
od wysokości 2 m podwójny przewodnik, luźna 

korona 
 11 4 średnia 

139 Acer negundo Klon jesionolistny 80+77+54 98+89+88 20 15 średni 

nisko rozgałęziony na 3 konary, jeden konar 
przechylony w kierunku ścieżki , pęknięty i należy 

go usunąć. Posusz 10% w pozostałych dwóch 
konarach 

cięcia sanitarne (usunąć 
pochylony na ścieżkę 

konar) 
18 2 niska 

140 

Crataegus monogyna, 
Acer negundo, 

Quercus robur, Acer 
campestre, Juglans 

regia, Ligustrum 
vulgare, Acer 
platanoides 

Głóg jednoszyjkowy, 
klon jesionolistny, 

dąb szypułkowy, klon 
polny, orzech włoski, 
ligustr pospolity, klon 

pospolity 

- - 15x8 5 średni grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

141 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
140+45+34 171+56+46 8 17 średni 

jeden konar mocno pochylony nad ścieżkę, u jego 
podstawy próchniejący pień, posusz 10%, 

zabliźniający się ubytek kominowy na wys. 3 m, 
jemioła 

 53 5 wysoka 

142 Acer campestre Klon polny 34+17+10 46+27 5 8 dobry pokrój wyprostowany  17 4 średnia 

143 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
124 166 9 18 dobry pokrój wyprostowany, jemioła  46 5 wysoka 
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144 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
81+66 99+82 8 17 dobry pokrój wyprostowany, jemioła  28 4 średnia 

145 Acer negundo Klon jesionolistny 32 40 6 4 średni pochylony na skarpę, tłumiony przez klon nr 139 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
9 2 niska 

146 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 27 34 3 5 dobry 
luźny pokrój, wierzchołek tłumiony przez wyższe 

drzewa 
 23 4 średnia 

147 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3x2 4 dobry grupa:2 sztuki, luźny pokrój  <30 4 średnia 

148 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 47+33+31 54+49 3 6 dobry -  35 5 wysoka 

149 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - - - martwy drzewo martwe do usunięcia - 2 niska 

150 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
28+17 44 3,5 4 dobry symetryczna korona, mrowisko u podstawy pnia  10 3 średnia 

151 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 dobry krzew mocno zagęszczony u podstawy cięcia pielęgnacyjne <30 4 średnia 

152 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
42+27 64 4 6 średni 

posusz 20%, na wys. 1m zabliźniająca się rana  
(13cm) po usunięciu dużego konara, ubytki w 

korze, od rany przewodnik wygięty, mrowisko u 
podstawy pnia, tłumiony przez inne drzewa 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

16 2 niska 

153 Acer platanoides Klon pospolity 70+69 86+81 9 13 dobry 
ślad po wycięciu konara, korona symetryczna, 
posusz 10%, gniazdo w koronie, mrowisko u 

podstawy pnia 

 34 5 wysoka 

154 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 29 34 3 5 średni tłumiony przez sąsiadujące drzewa  24 3 średnia 

155 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 35+31+26 62 4 6 średni rośnie blisko klonu nr 156, zakleszczające się pędy  28 3 średnia 

156 Acer campestre Klon polny 72+72 129 6 9 średni 
rozwidlenie V-kształtne; na 30 cm powstaje 

pęknięcie, zakleszczające się konary, mrowisko u 
podstawy pnia 

 35 4 średnia 

157 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
38+27+25+24+2

3 
52+33+32+26

+17 
5 6 średni posusz 45% cięcia sanitarne 30 4 średnia 

158 

Prunus domestica, 
Crataegus monogyna, 

Rosa sp, Acer 
platanoides, Acer 

campestre, Ligustrum 
vulgare 

Śliwa domowa 
mirabelka, głóg 

jednoszyjkowy, róża, 
klon pospolity, klon 

polny, ligustr 
pospolity 

- - 4x3 5 średni grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

159 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 40 53 5 12 dobry 
na wys. 4 m rana (15x25 cm) spowodowana 

ocieraniem się pnia o głóg nr 160, pokrój 
wyprostowany, korona wysoko osadzona 

 20 4 średnia 

160 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 55+49+45+34 123 8 6 średni bardzo duży okaz, posusz 30%, rozłożysty cięcia sanitarne 40 4 średnia 

161 Juglans regia Orzech włoski 56 76 4 9 dobry rozwidlenie V-kształtne, bruzda, posusz 20%  21 3 średnia 

162 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
39+38+32+28+2

6+20+20 
118 8 6 średni 

przegęszczony, zakleszczające się gałęzie, posusz 
30%, niższe konary wykładają się 

cięcia sanitarne 30 4 średnia 

163 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
31+24 52 3 5 dobry 

na wys. 1m rozwidlenie V-kształtne, powstała 
bruzda przez kolizje z głogiem jednoszyjkowym 

162 

 11 3 średnia 

164 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
37+35+22+18+1

7 
63 6 6 średni 

konary zakleszczające się pomiędzy sobą, posusz 
20%, głównie w dolnej części korony 

 14 2 niska 

165 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 36 48 3 7 dobry 
pokrój wyprostowany z jednym przewodnikiem, 

luźna korona 
 29 4 średnia 

166 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x4 4 średni grupa 3 sztuk, duży posusz 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 
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167 Acer negundo Klon jesionolistny 55+40 94 6 6 dobry 
nisko rozwidlony V-kształtnie, posusz 

10%,mrowisko u podstawy pnia 
 13 3 średnia 

168 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x4 6 średni 
grupa 3 sztuk, koliduje z klonem jesionolistnym nr 

167 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 

169 Robinia pseudoacacia Robinia biała 39+24+21 54+30 5 10 
bardzo 
dobry 

koliduje z głogiem nr 170, pokrój wyprostowany  18 3 średnia 

170 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 23+21+18+16 37+20+18+12 4 7 średni koliduje z robinią białą nr 169  21 3 średnia 

171 Acer campestre Klon polny 42 61 5 10 
bardzo 
dobry 

pokrój strzelisty, mrowisko u podstawy  21 4 średnia 

172 - - 44 48 - - martwe przy pniu podrost róży do usunięcia - 0 niska 

173 Acer pseudoplatanus Klon jawor 30 40 4 8 średni luźna korona  15 3 średnia 

174 Acer negundo Klon jesionolistny 29+19+17 29+24+18 7 7 dobry 
pokrój rozłożysty, wyrasta z wyciętego wcześniej 

drzewa, które próchnieje, podrost pnia 
 8 3 średnia 

175 Quercus robur Dąb szypułkowy 41 54 5 8 średni podrost głogu jednoszyjkowego podrost do usunięcia 28 3 średnia 

176 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 71 92 6 12 dobry dolne gałęzie uschnięte, korona wysoko osadzona  35 5 wysoka 

177 Acer negundo Klon jesionolistny 169+50+38 238 10 10 zły 
konar wyłamany, leżący na górze skarpy, 
pęknięcia, podrost głogu jednoszyjkowego 

cięcia sanitarne 40 2 niska 

178 Acer platanoides Klon pospolity 77 91 6 12 dobry 
korona symetryczna, pokrój regularny, mrowisko u 

podstawy pnia 
 37 5 wysoka 

179 Acer campestre Klon polny 65 83 6 10 dobry tłumiony przez drzewo nr 180  31 5 wysoka 

180 Acer negundo Klon jesionolistny 141 189 8 15 średni 
liczne odrosty korzeniowe, u podstawy rana 

(80x80cm) po wyłamaniu konara 
odrosty do usunięcia 32 3 średnia 

181 
Prunus domestica, 

Acer negundo 

Śliwa domowa 
mirabelka, klon 

jesionolistny 
- - 4 4 średni grupa podrostów  <10 2 niska 

182 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 8x5 3,5 średni grupa podrostów  <10 3 średnia 

183 Acer negundo Klon jesionolistny 123 109 6 8 zły 
okorowany, ucięty na wys. 2m, pień ze szczeliną, 
wrośnięta metalowa siatka oraz drut kolczasty w 

pień, ślady korników 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

28 1 niska 

184 Acer platanoides Klon pospolity 62 - 6 8 średni 
wrośnięta metalowa siatka w pień, mrowisko u 

podstawy, posusz, uszkodzona korona 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
30 4 średnia 

185 Acer negundo Klon jesionolistny 22 27 3,5 6 średni 
na pniu zabliźniająca się rana, pochylony na 

ogrodzenie 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
7 2 niska 

186 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 37 39 5 7 średni posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

18 3 średnia 

187 Acer negundo Klon jesionolistny 78 ponad 50 8 10 średni siatka wrośnięta w pień, pochylony na ogrodzenie 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

18 2 niska 

188 Acer negundo Klon jesionolistny 141 197 10 14 średni 
pochylony na skarpę, pień próchniejący u 

podstawy, posusz 20%, liczne odrosty od pnia 
 32 3 średnia 

189 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 średni grupa podrostów, 2 sztuki 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 3 średnia 

190 Acer platanoides Klon pospolity 53 68 6 10 dobry mrowisko u podstawy pnia  26 4 średnia 

191 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 47+20+18+14 60 5 8 średni -  35 4 średnia 
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192 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
34+26 52 4 7 średni podrost klonu jesionolistnego, posusz 40%  <10 2 niska 

193 Acer negundo Klon jesionolistny 
38+31+23+22+1

8 
72 10 8 zły 

duży posusz, rana zabliźniająca się po usunięciu 
dużego konara, rozłożysty, część gałęzi pokłada 

się na skarpie 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

10 1 niska 

194 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 66 82 6 15 
bardzo 
dobry 

strzelisty pień, korona regularna, niewielki posusz 
5% 

 28 4 średnia 

195 Acer pseudoplatanus Klon jawor 21 25 3 8 średni 
pochylony w stronę wiązu nr 194, koliduje z nim, 

posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 3 średnia 

196 Acer platanoides Klon pospolity 99 124 7 15 dobry -  47 5 wysoka 

197 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 75 99 5 14 dobry posusz 10%  37 5 wysoka 

198 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 56 71 4 14 dobry posusz 20%, korona wysoko osadzona  28 4 średnia 

199 
Prunus domestica, 

Crataegus monogyna, 

Śliwa domowa 
mirabelka, głóg 
jednoszyjkowy 

- - 4x2 5 średni 
grupa podrostów, kolidują z sąsiadującymi 

drzewami, posusz 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

200 Acer platanoides Klon pospolity 94 112 7 13 
bardzo 
dobry 

symetryczna korona, mrowisko u podstawy  45 5 wysoka 

201 Acer negundo Klon jesionolistny 140 179 15 15 dobry guzy po odrostach, pochylony w stronę ścieżki  32 4 średnia 

202 Acer platanoides Klon pospolity 32 38 4 8 dobry posusz 10% 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

16 4 średnia 

203 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 89 106 8 15 dobry pękniecie w korze, odchylony od pionu o 30%  45 5 wysoka 

204 Sambucus nigra Bez czarny 30 58 - - martwy - do usunięcia 25 2 niska 

205 Acer negundo Klon jesionolistny 55 63 7 6 średni 
posusz 20%, mocno pochylony na skarpę, ubytki w 

korze, podrost klonu polnego 
podrost do usunięcia 13 2 niska 

206 Acer negundo Klon jesionolistny 53+40 73 8 10 średni 
posusz 30%, przy wyciętych odrostach znajduje 

się ubytek wgłębny 
 13 2 niska 

207 Acer platanoides Klon pospolity 99 122 6 15 dobry 
pokrój wyprostowany, posusz 5%, podrost klonu 

polnego 
podrost do usunięcia 47 5 wysoka 

208 Acer platanoides Klon pospolity 59 77 6 9 dobry pokrój wyprostowany, podrost klonu polnego podrost do usunięcia 28 4 średnia 

209 Acer negundo Klon jesionolistny 37 44 4 6 zły 
egzemplarz półmartwy, posusz 90%, żywe jedynie 

gałęzie w dolnej części korony, pochyla się na 
numer 208, którego uszkadza 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

10 1 niska 

210 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
31+15+10 53+18 4 4 średni posusz 50%, koliduje z sąsiadującymi drzewami 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

11 2 niska 

211 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 średni 
krzew, pokrój drzewiasty, luźna korona, posusz 

20% 
 <30 3 średnia 

212 Acer negundo Klon jesionolistny 42 52 5 6 martwy martwy do usunięcia 10 1 niska 

213 Acer negundo Klon jesionolistny 61 82 8 6 średni 
mocno pochylony na skarpę/ ścieżkę, stwarza 

niebezpieczeństwo, posusz 20%, ubytki w korze 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
14 2 niska 

214 Acer negundo Klon jesionolistny 45+28 51+31 6 5 zły 
konar (31, 28) całkowicie martwy, pozostała część 

posiada posusz 40%, pochylony, konar (51,45) 
posiada guzy po odrostach 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

11 1 niska 

215 Acer campestre Klon polny - - 4x3 4 dobry młody podrost 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 4 średnia 
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216 Acer negundo Klon jesionolistny 94+72 170 8 10 zły 

w dolnej części pnia ubytek/rana (60x25 cm) po 
wyłamaniu konara, na pniu inne mniejsze rany, 

ślady żerowania korników, rozwidlenie V-kształtne, 
ubytek kominowy spróchniały na dnie (10 cm), 

posusz 60%, zamierający 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

21 1 niska 

217 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2x5 4 średni grupa 5 sztuk 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 

218 Acer campestre Klon polny 42 55 5 8 dobry posusz 5%, zagęszczony  21 4 średnia 

219 Acer negundo Klon jesionolistny 47+22 70 11 5 średni 
posusz 50%, mocno pochylony , jeden konar 

martwy 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 2 niska 

220 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 56 69 5 14 dobry pokrój wyprostowany  28 4 średnia 

221 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 72 86 5 14 dobry pokrój wyprostowany, posusz 20%  36 5 wysoka 

222 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 15 19 2 5 dobry odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 7 4 średnia 

223 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
16 21 4 4 średni posusz 20%, rośnie w zagęszczeniu 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

4 2 niska 

224 Acer campestre Klon polny 26 36 4 6 dobry rośnie w zagęszczeniu  13 4 średnia 

225 Acer campestre Klon polny 17 25 3 5 dobry rośnie w zagęszczeniu  9 4 średnia 

226 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 35 48 5 12 dobry posusz10%, rośnie w zagęszczeniu  17 4 średnia 

227 Acer platanoides Klon pospolity 26 35 5 8 dobry pokrój wyprostowany, rośnie w zagęszczeniu  13 4 średnia 

228 Acer campestre Klon polny 25 32 4 8 średni 
jeden z konarów wyłamany, posusz 20%, rośnie w 

zagęszczeniu 
 13 3 średnia 

229 Acer campestre Klon polny 19 30 3,5 7 dobry posusz 20%, rośnie w zagęszczeniu  10 4 średnia 

230 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 46 55 6 14 dobry 
pokrój wyprostowany, odrost korzeniowy, rośnie w 

zagęszczeniu 
odrosty do usunięcia 23 4 średnia 

231 Acer platanoides Klon pospolity 37 48 6 8 średni 
koliduje z jesionem numer 232, jest pochylony na 

niego, zakleszczające się gałęzie, rośnie w 
zagęszczeniu 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

18 3 średnia 

232 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 56 69 6 14 dobry 
pokrój wyprostowany, korona wysoko osadzona, 

rośnie w zagęszczeniu 
 28 4 średnia 

233 Acer platanoides Klon pospolity 81 94 7 15 dobry pokrój wyprostowany, rośnie w zagęszczeniu  39 5 wysoka 

234 Sambucus nigra Bez czarny - - 3x2 3 zły odrosty wyrastające ze ściętego pnia 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

235 Acer platanoides Klon pospolity 77 87 8 16 dobry odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 37 5 wysoka 

236 Acer platanoides Klon pospolity - - 2,5 3 dobry podrost 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 4 średnia 

237 Sambucus nigra Bez czarny - - 2,5 3 zły pień do usunięcia, skarpa 60 cm 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

238 Acer campestre Klon polny 43 64 5 6 średni posusz 20%, zagęszczony, odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 21 3 średnia 

239 Acer campestre Klon polny 44 60 4 6 dobry posusz 10%, zagęszczony  21 4 średnia 

240 Acer campestre Klon polny 63 67 5 6 dobry posusz 10%, zagęszczony  30 5 wysoka 

241 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 33 40 4 6 dobry zagęszczony, wysoko osadzona korona  16 4 średnia 

242 Acer campestre Klon polny 25 35 3 5 dobry zakleszczające się konary, posusz 10%  13 4 średnia 

243 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 38+24 52 4 6 zły posusz 30%, zakleszczające się konary 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
30 3 średnia 

244 Acer campestre Klon polny 23 30 4 5 dobry 
pochylony przez zwalony konar klona numer 245, 

ubytki w korze ,odrosty korzeniowe 
odrosty do usunięcia 12 4 średnia 

245 Acer negundo Klon jesionolistny 119 210 - - martwy złamany na wysokości 1,5m, martwy do usunięcia 27 1 niska 
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246 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 37 52 4 7 dobry posusz 10%, zagęszczony  18 4 średnia 

247 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
16 23 4 4 zły posusz 30%, słabo wykształcona korona 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

4 1 niska 

248 Acer platanoides Klon pospolity 30+41 35+51 6 8 dobry zagęszczony, dwa konary wyrastają obok siebie  20 4 średnia 

249 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 70 94 6 12 dobry 
podrosty do usunięcia: 1 sztuka jesiona 

wyniosłego, 2 sztuki klonu polnego 
cięcia sanitarne 35 5 wysoka 

250 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 31 45 3 6 średni 
pochylony, przez co koliduje z sąsiadującymi 

drzewami, posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
26 3 średnia 

251 Acer negundo Klon jesionolistny - 33 - 1 zły konar leżący na ziemi 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
- 1 niska 

252 Acer campestre Klon polny 23 33 3,5 5 dobry pokrój wyprostowany, luźna korona  12 4 średnia 

253 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 21 37 4 4 średni 
rośnie na ścieżce, wierzchołek przewieszony na 

ścieżkę 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
20 3 średnia 

254 Acer campestre Klon polny 36 51 5 7 dobry 
korona regularna, wyprostowany przewodnik, 

rośnie w zagęszczeniu 
 18 4 średnia 

255 Acer campestre Klon polny 38 52 4 6 dobry 
korona regularna, wyprostowany przewodnik, 

rośnie w zagęszczeniu 
 19 4 średnia 

256 Acer negundo Klon jesionolistny 101 128 6 7 zły 
pochylony, wyłamany na skarpę, rana (1.5m) po 

wyłamanym konarze, ubytki w korze , posusz 40%, 
ślady żerowania korników 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

23 1 niska 

257 - - 44 53 - - martwy 
wyłamany u podstawy, opiera się na sąsiadujących 

drzewach 
do usunięcia - 0 niska 

258 Acer campestre Klon polny 202+52 224 8 20 dobry gniazdo w koronie, korona regularna  95 6 wysoka 

259 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 6 dobry pokrój krzewiasty, rośnie blisko ścieżki  <30 4 średnia 

260 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 150 203 10 15 średni posusz 30%, podrosty głogu jednoszyjkowego podrost do usunięcia 76 5 wysoka 

261 Acer campestre Klon polny 50 70 6 8 średni mrowisko u podstawy pnia, posusz 30%  24 3 średnia 

262 Acer negundo Klon jesionolistny 203+131 296 15 10 zły 

rana (200x60cm) po wyłamaniu konara u podstawy 
konara (131) zamierającego. Większy konar z 

posuszem 30%, jest mocno pochylony nad 
ścieżkę, podrost głogu jednoszyjkowego i klonu 

pospolitego do usunięcia 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

49 2 niska 

263 Acer campestre Klon polny 41 50 5 8 średni 
na wys. 3m przewodnik zgięty, posusz 10%, rośnie 

w zagęszczeniu 
 20 3 średnia 

264 Acer campestre Klon polny 28 36 4 8 dobry rośnie w zagęszczaniu  14 4 średnia 

265 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 23 30 3 7 zły zamierający 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 2 niska 

266 Acer campestre Klon polny - - 6x4 5 dobry 4 sztuki, zagęszczenie grupy  <10 4 średnia 

267 Acer campestre Klon polny - - 8x4 5 dobry 3 sztuki, zagęszczenie grupy  <10 4 średnia 

268 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 45 63 6 12 dobry 
pokrój wyprostowany, korona wysoko osadzona, 

posusz 10% 
 22 4 średnia 

269 Acer negundo Klon jesionolistny 51 71 - 4 zły 
wyłamany u podstawy, rośnie poziomo, 

przewrócony w dół skarpy 
do usunięcia 12 1 niska 

270 Acer negundo Klon jesionolistny 35 52 - - martwy martwy, przewrócony na drzewo numer 269 do usunięcia 9 1 niska 

271 Populus alba Topola biała 309 354 15 18 dobry 
korona asymetryczna w kierunku wschodnim, 

dziupla 
 71 6 wysoka 

272 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 89 104 8 12 dobry posusz 10%, pochylony w kierunku skarpy  45 5 wysoka 
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273 Populus alba Topola biała 332 342 10 18 średni 
pionowe pęknięcie w korze na wys. 3m, ślady 

żerowania korników, próchnica, gniazdo w koronie, 
podrosty klonu jednolistnego 

cięcia sanitarne, podrosty 
do usunięcia 

79 5 wysoka 

274 Populus alba Topola biała 328 403 10 18 dobry 
blizna po wyłamaniu konara na wysokości 5m, 

przewodnik lekko pochylony na północny-zachód, 
podrost klonu jesionolistnego 

podrost do usunięcia 78 6 wysoka 

275 Sambucus nigra Bez czarny - - 4 3 średni krzew  <10 3 średnia 

276 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 50 64 5 10 średni posusz 45% cięcia pielęgnacyjne 25 3 średnia 

277 Salix alba Wierzba biała 266 299 15 16 średni 
grzyby huby na pniu, pochylony w kierunku 

zachodnim, wyłamane konary 
do obserwacji 69 5 wysoka 

278 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 33+20 72 5 6 średni 
przewodnik wyrasta z spróchniałego konara, rośnie 

w zagęszczeniu 
 27 3 średnia 

279 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 32 75 5 6 średni 
pień pusty w środku z próchnicą, rośnie w 

zagęszczeniu 
 26 3 średnia 

280 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 36 45 5 6 dobry posusz 10%, rośnie w zagęszczeniu  29 4 średnia 

281 Acer negundo Klon jesionolistny 84 150 7 10 średni 

odrost korzeniowe, rośnie na zwałce gruzu, pień 
pochylony w kierunku północnym, dolne piętro 

gałęzi pokłada na ziemię, do usunięcia , posusz 
20%, 

cięcia sanitarne, odrosty 
do usunięcia 

19 2 niska 

282 Acer negundo Klon jesionolistny 70 112 6 10 dobry 
rośnie na zwałce gruzu, pień mocno pochylony w 
kierunku północnym, odrosty korzeniowe, dolne 

piętro gałęzi do usunięcia 

odrosty do usunięcia oraz 
dolne piętro gałęzi 

16 3 średnia 

283 Acer negundo Klon jesionolistny 54 100 6 10 dobry 
rośnie na zwałce gruzu, pokrój wyprostowany, 

odrosty korzeniowe 
odrosty do usunięcia 13 3 średnia 

284 Acer negundo Klon jesionolistny 73+31 173 6 10 dobry 
rośnie na zwałce gruzu, odsłonięte korzenie, które 
należy zasłonić, posusz 20%, odrosty korzeniowe 

odrosty do usunięcia, 
zasypać korzenie 

17 3 średnia 

285 Acer negundo Klon jesionolistny 83+62+61 105+90+73 10 12 dobry 
3 pniowe drzewo, odrosty korzeniowe, posusz 

10%, pochylone w stronę północnym 
odrosty do usunięcia 19 3 średnia 

286 Acer negundo Klon jesionolistny 70 90 8 11 dobry 
posusz 15%, pień pochylony w kierunku 

północnym 
 16 3 średnia 

287 Salix alba Wierzba biała 303+207+102 427 15 16 średni 
ogromny grzyb huba u podstawy pnia, podrost 

klonu jesionolistnego, konar z ubytkami kory, konar 
102 zamierający, do usunięcia 

podrost do usunięcia, 
cięcia sanitarne 

81 5 wysoka 

288 Acer negundo Klon jesionolistny - - 4 2,5 dobry odrosty wyrastające ze ściętego pnia 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 3 średnia 

289 Acer negundo Klon jesionolistny 78 94 8 9 średni 
posusz 20%, odrosty korzeniowe do usunięcia, 

lekko pochylony w kierunku zachodnim 
cięcia sanitarne 18 2 niska 

290 Acer negundo Klon jesionolistny 55 68 6 7 dobry posusz 10%, odrosty korzeniowe do usunięcia cięcia sanitarne 13 3 średnia 

291 Acer negundo Klon jesionolistny 71 91 5 10 dobry odrosty korzeniowe, guzy po odrostach odrosty do usunięcia 16 3 średnia 

292 Populus alba Topola biała 101 133 9 13 dobry 
podrost klonu pospolitego , mrowisko u podstawy 

pnia, pochylony w kierunku północnym 
podrost do usunięcia 18 4 średnia 

293 Salix alba Wierzba biała 93+71 198 8 15 dobry ubytki w korze, pochylony w kierunku północnym  21 4 średnia 

294 Populus alba Topola biała 150 180 8 13 dobry posusz 10%  27 4 średnia 

295 Sambucus nigra Bez czarny 35 43 5 4 zły zamierający, posusz 60% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
28 2 niska 

296 Acer negundo Klon jesionolistny 66 71 7 10 dobry 
pień mocno wygięty w kierunku północnym (na 

skarpę), odrosty korzeniowe 
odrosty do usunięcia 15 3 średnia 
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297 Acer negundo Klon jesionolistny - - 2,5 2 średni odrosty wyrastające ze ściętego pnia 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

298 Acer negundo Klon jesionolistny 44+39 72 5 9 zły 
posusz 40%, pochylony, pień wygięty przy 

podstawie, rośnie na skarpie 
cięcia pielęgnacyjne 11 1 niska 

299 Acer negundo Klon jesionolistny 39 60 5 8 średni 
pień wygięty przy podstawie, rośnie na skarpie, 

posusz 30% 
 10 2 niska 

300 Acer negundo Klon jesionolistny 43 59 4 8 dobry 

posusz 20%, lekko pochylony w dół skarpy, w 
kolizji z drzewem numer 301, którego konar opiera 

się na nim, uszkadzając go i przechylając w dół 
skarpy, uszkodzenie mechaniczne konara 

 11 3 średnia 

301 Acer negundo Klon jesionolistny 45 58 6 6 średni 
mocno pochylony w dół skarpy, jeden z konarów 

uszkadza numer 300, posusz 20%, przegęszczony 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 2 niska 

302 Acer negundo Klon jesionolistny 51 75 6 10 średni 
lekko pochylony na wschód, posusz 20%, 

pęknięcia w korze, guzy po odrostach 
 12 2 niska 

303 Acer negundo Klon jesionolistny 98 112 8 11 średni posusz 25%, porośnięte przez chmiel pospolity pnącze do usunięcia 22 2 niska 

304 Acer negundo Klon jesionolistny 71 85 7 9 dobry 
porośnięty przez pnącze chmielu pospolitego 

pochylony na północ 
pnącze do usunięcia 16 3 średnia 

305 Acer negundo Klon jesionolistny 77 110 6 10 dobry pochylony na wschód, posusz 10%  18 3 średnia 

306 Acer negundo Klon jesionolistny 81 95 6 13 dobry 
odrosty korzeniowe, koliduje z linią elektryczną, 
posusz w wierzchołku, gałęzie kolidują z kablami 
elektrycznymi, gałęzie wychylają się na północ 

cięcia sanitarne, odrosty 
do usunięcia 

18 3 średnia 

307 Sambucus nigra Bez czarny - - 4 3 średni 
podrost klonu jesionolistnego do usunięcia, krzew 

rośnie na środku ogrodzenia z siatki, pędy 
przerastają na dwie strony, posusz 30% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 3 średnia 

308 Acer negundo Klon jesionolistny - - 4 3 zły podrosty bzu czarnego  przerastające przez siatkę 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 1 niska 

309 Robinia pseudoacacia Robinia biała 106 128 8 15 dobry pień prosty, pokrój typowy dla gatunku  53 5 wysoka 

310 Robinia pseudoacacia Robinia biała 96 110 6 15 zły 
rośnie w zagęszczeniu, ubytki kory, zakleszcza się 
z drzewem numer 311, obumarły konar z powodu 

zakleszczenia 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

48 2 niska 

311 Acer negundo Klon jesionolistny 82+76 174 8 12 średni 

odrosty korzeniowe do usunięcia, dwa duże konary 
u podstawy, jeden z nich pochylony z podłużnym 
pęknięciem kory, drugi konar zakleszczający się z 

robinią nr 310 

cięcia sanitarne 19 2 niska 

312 Acer negundo Klon jesionolistny 109 143 7 15 dobry 
przegęszczone, korona przerzedzona, 

asymetryczna ,odrosty korzeniowe 
cięcia sanitarne, odrosty 

do usunięcia 
25 3 średnia 

313 Acer negundo Klon jesionolistny - - 5 5 dobry wielopniowy, forma krzewiasta, rozłożysty krzew - <10 3 średnia 

314 Robinia pseudoacacia Robinia biała 92 117 7 12 średni 
pień pochylony na wschód, u podstawy podrost 

robinii białej i klonu jesionolistnego 
podrosty do usunięcia 46 3 średnia 

315 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 62 62 5 5 zły 
zamierający, tłumiony przez sąsiadujące drzewa, 

przechylony 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
44 3 średnia 

316 
Juglans regia, Acer 
negundo, Fraxinus 

excelsior 

Orzech włoski, klon 
jesionolistny, jesion 

wyniosły 
- - 2 3 średni 

grupa, rośnie w siatce, pędy przerastające przez 
oczka siatki 

do usunięcia <10 2 niska 

317 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 62 81 4 10 dobry 
posusz 10%, korona asymetryczna, wykształcona 

bardziej na wschód 
 31 5 wysoka 

318 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 50 60 4 12 zły 
obumarłe dolne części gałęzi, żywy tylko 

wierzchołek 
 25 2 niska 
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319 Acer campestre Klon polny 130 150 9 14 dobry posusz 10%  61 6 wysoka 

320 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 77+63 119 7 12 dobry konary zakleszczające się ze sobą  38 5 wysoka 

321 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 67 77 4 8 średni 
zakleszczające się konary z klonem jesionolistnym 

numer 322, pochylony przez niego na ścieżkę 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
33 4 średnia 

322 Acer negundo Klon jesionolistny 110+77+65+42 216 11 12 zły 

pochylony na ścieżkę, zakleszczony z jesionem 
wyniosłym numer 321, jeden konar uschnięty, 
posusz 40%, konary wykładają się na ścieżkę, 

podrost klonu polnego 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

25 1 niska 

323 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 6 średni blizna u podstawy pnia 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 

324 Acer campestre Klon polny - - 2x3 4 dobry grupa 2 sztuk podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 4 średnia 

325 Acer platanoides Klon pospolity 23 33 4 7 dobry blizna, asymetryczna korona - 12 4 średnia 

326 Acer negundo Klon jesionolistny 30+24 35+30 5 6 zły 
odrosty korzeniowe do usunięcia, posusz 30%, 

jeden z konarów pochylony na ścieżkę 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
8 1 niska 

327 
Fraxinus excelsior, 

Acer campestre 
Jesion wyniosły, klon 

polny 
- - 4x6 5 średni 

grupa podrostów: 1 jesion wyniosły, 3 klony polne, 
1 martwy egzemplarz 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 3 średnia 

328 Acer platanoides Klon pospolity 68 81 6 12 dobry 
posusz 10%, korona symetryczna, mrowisko u 

podstawy pnia 
 33 5 wysoka 

329 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 89 101 6 12 dobry lekko pochylony w stronę skarpy  45 5 wysoka 

330 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 54 66 3 12 zły 
pęknięcia kory, korona wyrasta z uciętego pnia, 

grzyb huba 
 27 2 niska 

331 Salix alba Wierzba biała 215 235 7 16 średni 
wyłamany konar, lekko pochylony w stronę skarpy, 
posusz 30%, ubytki kory przy odciętym konarze, 

korona asymetryczna 
do obserwacji 53 5 wysoka 

332 Salix alba Wierzba biała 336 380 10 18 średni grzyb huba, gniazdo, posusz 15% do obserwacji 93 5 wysoka 

333 Acer campestre Klon polny 34 47 5 10 dobry rośnie blisko klonu polnego numer 334  17 4 średnia 

334 Acer campestre Klon polny 36 50 5 10 średni 
posusz 20%, przewodnik powyginany, korona 

asymetryczna, podrosty klonu polnego 
podrosty do usunięcia 18 3 średnia 

335 Acer campestre Klon polny 43 57 5 10 dobry posusz 20%  21 4 średnia 

336 Acer campestre Klon polny - - 3,5 5 dobry -  <10 4 średnia 

337 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 30 37 4 6 zły 
posusz 30%, pokrój wyprostowany z jednym 

przewodnikiem 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
25 2 niska 

338 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
34 42 4 8 średni żywe pędy jedynie w wierzchołku drzewa cięcia sanitarne 13 2 niska 

339 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 26 41 3 6 zły 
u podstawy pnia zabliźniająca się rana, posusz 

60% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
23 2 niska 

340 Acer platanoides Klon pospolity 32 40 3,5 8 dobry korona wysoko osadzona  16 4 średnia 

341 Acer platanoides Klon pospolity 38 47 4 8 dobry korona wysoko osadzona, rośnie w zagęszczeniu  19 4 średnia 

342 
Crataegus monogyna, 

Acer platanoides 
Głóg jednoszyjkowy, 

klon pospolity 
- - 3x3 do 6 średni 

grupa 5 podrostów, w obrysie grupy znajduje się 
również konar wysokości 150 cm o obw. 72 cm do 

usunięcia oraz dwa konary do wywiezienia 7m 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 3 średnia 

343 Acer campestre Klon polny 27 40 4 7 dobry 
przewodnik wyprostowany, symetryczna korona, 

uszkadzany przez grupę numer 342 
 14 4 średnia 

344 Acer campestre Klon polny 23+10 38 4 7 dobry przewodnik pogięty  12 4 średnia 

345 Quercus robur Dąb szypułkowy 55 77 6 12 dobry 
przewodnik wyprostowany, mrowisko u podstawy 

pnia, posusz 5% 
 36 5 wysoka 

346 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 46 54 4 6 średni 1 sztuka, posusz 30%  34 4 średnia 
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347 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 dobry podrost  <10 4 średnia 

348 Acer negundo Klon jesionolistny 241 336 15 15 średni 
konar powyginany do usunięcia, ślady po hubach, 

na wysokości 2m duża blizna po konarze, 
próchniejąca 

do obserwacji 61 4 średnia 

349 Acer negundo Klon jesionolistny 162 198 9 11 dobry 
, pochylony w dół skarpy, posusz 10%, odrosty 

korzeniowe 
odrosty do usunięcia 38 4 średnia 

350 - - - - - 4 martwy martwy do usunięcia - 0 niska 

351 Acer campestre Klon polny 21 35 4 4 dobry korona asymetryczna - 11 4 średnia 

352 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 148 189 7 13 
bardzo 
dobry 

strzelisty pień, symetryczna korona, podrost głogu 
jednoszyjkowego 

podrost do usunięcia 75 6 wysoka 

353 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 28 39 4 6 dobry luźna korona, pokrój z jednym przewodnikiem  24 4 średnia 

354 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 49+46+32+20 87 5 8 dobry przegęszczony, zakleszczające się konary cięcia sanitarne 36 5 wysoka 

355 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 44+18 60 4 7 dobry posusz 10%  33 5 wysoka 

356 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 32 51 3 9 dobry przewodnik prosty, konary wysoko osadzona  15 4 średnia 

357 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
53+40+39+31+1

3 
126 6 9 średni 

posusz 20% w dolnych konarach, konary 
zakleszczające się 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

21 2 niska 

358 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 29 43 3,5 7 dobry wyprostowany pokrój 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
14 4 średnia 

359 Quercus robur Dąb szypułkowy 64 82 7 13 dobry 
przewodnik prosty, wyprostowany. Na wysokości 

1,5m ubytek (15x60), posusz 10% 
 42 5 wysoka 

360 

Acer campestre, 
Juglans regia, 

Crataegus monogyna, 
Prunus domestica, 
Fraxinus excelsior 

Klon polny, orzech 
włoski, głóg 

jednoszyjkowy, śliwa 
domowa mirabelka, 

jesion wyniosły 

- - 21x5 5 średni 
niektóre egzemplarze martwe, grupa luźno 

rosnących podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

361 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
88+32+29 96+58 6 7 martwy martwy do usunięcia 38 2 niska 

362 Acer negundo Klon jesionolistny 61+41+40 78 6 8 zły 
posusz 80%, konar pokłada się na ziemię, grożąc 

wykrotem, koliduje z sąsiadującymi drzewami 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
14 1 niska 

363 Acer campestre Klon polny 39 54 6 7 dobry symetryczna korona  19 4 średnia 

364 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 80 98 8 12 dobry 
zakleszczające się gałęzie z klonem, 

wyprostowany u podstawy 
 40 5 wysoka 

365 Acer campestre Klon polny 44 55 5 7 dobry podwójny przewodnik od podstawy  21 4 średnia 

366 Acer negundo Klon jesionolistny 43+25 68 4 7 zły 
mniejszy konar (25) martwy, w reszcie posusz 

40%, drzewo zamierające 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 1 niska 

367 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 85 113 6 12 dobry wyprostowany pokrój  43 5 wysoka 

368 

Acer negundo, 
Fraxinus excelsior, 

Crataegus monogyna, 
Acer campestre, Acer 

platanus, Juglans 
regia 

Klon jesionolistny, 
jesion wyniosły, głóg 
jednoszyjkowy, klon 
polny, klon pospolity, 

orzech włoski 

- - 16x8 5 średni wielogatunkowa grupa podrostów do obserwacji <10 2 niska 

369 Acer negundo Klon jesionolistny 87+62 109 7 7 zły posusz 80%, zamierający, asymetryczna korona 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
20 1 niska 

370 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
65+35+28+26+1

3 
28+85 6 7 średni posusz 30%, konary zakleszczające się cięcia sanitarne 46 4 średnia 

371 Juglans regia Orzech włoski 60 73 5 9 dobry 
asymetryczna korona, lekko pochylony w stronę 

skarpy, posusz 5%, rysy przy rozwidleniu 
 22 3 średnia 
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372 Acer negundo Klon jesionolistny 137 164 9 8 dobry 
pień mocno pochylony w dół skarpy, grozi 

wykrotem, posusz 10% 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
31 4 średnia 

373 Acer negundo Klon jesionolistny 100 105 10 5 średni 
pień mocno pochylony w dół, aż do przeciwległej 
skarpy posusz 30%, guzy na pniu po odrostach 

korzeniowych, ryzyko wykrotu na ścieżkę 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

23 2 niska 

374 Acer negundo Klon jesionolistny 137 173 10 12 dobry 
pień pochylony w dół skarpy, ryzyko wykrotu, u 

podstawy rana po usuniętym konarze, posusz 10% 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
31 4 średnia 

375 Acer negundo Klon jesionolistny 199 106 9 8 średni 
pień pochylony na skarpę, posusz 30%, w kolizji z 
numerem 376, od przeciwnej strony od pochyleniu 

korzenie wyniesione 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

48 3 średnia 

376 Acer negundo Klon jesionolistny 66+55 77+66 7 7 średni pień pochylony na zachód, w kolizji z 376 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

15 2 niska 

377 
Crataegus monogyna, 

Juglans regia 
Głóg jednoszyjkowy, 

orzech włoski 
- - 4 5 dobry 

orzech włoski i głóg jednoszyjkowy wyrasta z 
jednego miejsca, orzech pochylony 

 <30 3 średnia 

378 Populus tremula Topola osika 43 62 4 7 dobry przewodnik wyprostowany  9 4 średnia 

379 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 43+30 66 3,5 5 dobry -  33 5 wysoka 

380 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 dobry 
forma krzewiasta, podrost ligustru pospolitego i 

orzecha 
podrosty do usunięcia <30 4 średnia 

381 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 44+36+34+19 99 6 4 
bardzo 
dobry 

mocno zagęszczony, pokrój regularny  33 5 wysoka 

382 Acer negundo Klon jesionolistny 123+34 140 9 10 dobry posusz w górnej części korony 30%  28 3 średnia 

383 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 28+22 57 3,5 4 dobry luźny pokrój 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

24 4 średnia 

384 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 23 35 3,5 4 dobry luźny pokrój 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

21 4 średnia 

385 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 43+34+32 55+44+42 4 6 dobry 
pod egzemplarzem znajduje się składowisko 
głazów narzutowych (2x2m), podrost klonu 

pospolitego oraz jesionolistnego 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
33 5 wysoka 

386 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry krzew regularny 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 4 średnia 

387 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 3,5 średni pochylony na południe 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 3 średnia 

388 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 średni 
jeden przewodnik, asymetryczna korona 

wykształcona bardziej po południowej stronie 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<30 3 średnia 

389 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x3 4 dobry grupa 5 sztuk 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 4 średnia 

390 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 4 3,5 dobry 

odrasta ze starego wywróconego konara, należy 
skrócić leżący konar za główną częścią krzewu, 

posusz 5% 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 3 średnia 
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391 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
77+52+46+44+3

6 
94+85+63+44 5 6 średni 

wielopniowy, posusz 20%, jeden konar pęknięty, 
grozi wykrotem, należy do usunąć 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
33 3 średnia 

392 Reynoutria japonica 
Rdestowiec 

ostrokończysty 
- - - do 1,5 dobry grupa, porasta cały nasyp  <10 3 średnia 

393 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 6x5 5 dobry 3 sztuki  <30 4 średnia 

394 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 3 4 dobry luźna korona  <10 3 średnia 

395 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry luźna korona, regularny pokrój  <30 4 średnia 

396 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
43+42+40+31+3

0+29 
62+60+43+41

+34 
6 8 zły 

posusz 50%, pęknięcia w konarach, zamierający 
krzew, ślady żerowania korników, podrost głogu 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

17 1 niska 

397 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 3 3 dobry krzew o podniesionej koronie  <10 3 średnia 

398 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5,5x5 4 średni grupa 4 sztuk  <30 3 średnia 

399 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 średni posusz 50% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 

400 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 29 47 4 4 dobry forma niskiego drzewa, niska korona  24 4 średnia 

401 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
39+37+24+21+2

0 
82 5 6 dobry rośnie w dużym zagęszczeniu z głogami  15 3 średnia 

402 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 zły posusz 45%, pokrój krzewiasty  <30 2 niska 

403 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 50+24+18 94 5 6 dobry przegęszczony, zakleszczające się konary 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
37 5 wysoka 

404 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry pokrój krzewiasty  <30 4 średnia 

405 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x3 5 dobry 
grupa 2 sztuk, większy egzemplarz od północy 

mocno przegęszczony 
cięcia pielęgnacyjne <30 4 średnia 

406 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 42+38+25 80 5 6 dobry konary zakleszczające się  32 5 wysoka 

407 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x4 6 dobry 2 sztuki, usunąć mniejszy egzemplarz cięcia sanitarne <30 4 średnia 

408 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry 2 sztuki, rosnące od siebie w odległości 0,5m  <30 4 średnia 

409 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 dobry dolne gałęzie ścielą się na ziemi cięcia pielęgnacyjne <30 4 średnia 

410 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - - 4 średni posusz, mocno zagęszczony  <30 3 średnia 

411 Malus sp. Jabłoń 30 46 4 4 dobry 
regularny pokrój, wyprostowany przewodnik, rośnie 

w zagęszczeniu 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 4 średnia 

412 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 dobry pokrój krzewiasty  <30 4 średnia 

413 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 średni 
posusz 20%, krzewiasty, dolne pędy  pokładają się 
na ziemi, luźny pokrój, korona słabo zagęszczona 

 <30 3 średnia 

414 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
26+25+23+19+1

6+15 
76 5 4 martwy martwy do usunięcia 9 1 niska 

415 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
51 58 4 5 dobry 

rośnie w zagęszczeniu, tłumiony przez numer 414 i 
416, posusz 10% 

 21 3 średnia 

416 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
34+30+18 77 4 4 zły posusz 90%, zamierający 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

13 1 niska 

417 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry 
asymetryczna korona, bardziej wykształcona od 

zachodniej strony, tłumiony przez mirabelki numer 
414, 415, 416 

 <30 4 średnia 

418 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
40+33+22 66 4 5 dobry 

pokrój niewielkiego drzewa, symetryczna korona, 
posusz 5% 

 15 3 średnia 

419 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 6 dobry pokrój krzewiasty, luźna korona  <30 4 średnia 
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420 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 dobry krzew  <30 4 średnia 

421 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 dobry krzew, przegęszczony, cięcia pielęgnacyjne <30 4 średnia 

422 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
64 78 6 8 średni 

niewielki owocnik huby, posusz 30%, lekko 
pochylony w dół skarpy, pokrój drzewiasty 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

27 2 niska 

423 Sambucus nigra Bez czarny - - 4 3 zły posusz 20%, porośnięty przez chmiel pospolity 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

424 
Acer negundo, 

Sambucus nigra, 
Humulus lupulus 

Klon jesionolistny, 
bez czarny, chmiel 

pospolity 
- - - do 5 zły 

grupa gęsto rosnących podrostów, porośnięte 
chmielem pospolitym 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 1 niska 

425 Acer negundo Klon jesionolistny 156+135 151+150 9 12 średni 
jeden z konarów wyłamany na wysokości 2m, 

ubytki, owocniki huby, wydaje żywe odrosty, konar 
(156) do usunięcia, posusz 30% 

do obserwacji 36 3 średnia 

426 Acer negundo Klon jesionolistny 151 215 8 15 średni 
u podstawy fragment usuniętego konara, który 

próchnieje, lekki posusz w koronie 
 35 3 średnia 

427 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 32+34+23+19 71 4 5 średni 
zakleszczające się konary, u podstawy 

przechylony przewodnik, rośnie na skarpie, posusz 
20% 

 27 3 średnia 

428 Acer negundo Klon jesionolistny 41+29 56+41 7 5 średni większy konar wykłada się w dół skarpy  10 2 niska 

429 Acer negundo Klon jesionolistny 75+70 150 10 10 dobry jeden z konarów pochylony  17 3 średnia 

430 
Acer negundo, 

Sambucus nigra 
Klon jesionolistny, 

bez czarny 
- - 3x2 2 średni grupa podrostów 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 2 niska 

431 Acer negundo Klon jesionolistny 64 81 4 6 dobry na granicy opracowania  15 3 średnia 

432 Acer negundo Klon jesionolistny - - 3 3,5 średni podrost ze ściętego pnia 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

433 Acer negundo Klon jesionolistny 51+44+33 73+51 5 8 zły 
posusz 80%, jedna gałąź całkowicie martwa, ślady 

żerowania korników, drzewo zamierające 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
12 1 niska 

434 Acer campestre Klon polny 69+81 128 4 10 dobry 
regularna korona, drzewo poza granica 

opracowania 
 39 5 wysoka 

435 Juglans regia Orzech włoski 91+91 171 6 12 dobry 
regularna korona, drzewo poza granica 

opracowania 
 34 4 średnia 

436 Acer negundo Klon jesionolistny 92 150 6 10 średni 
odrosty korzeniowe, posusz 10%, poza granicą 

opracowania, asymetryczna korona 
odrosty do usunięcia 21 2 niska 

437 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 70+44+31 109 6 7 dobry 
pokrój drzewa, zagęszczająca się, regularna 

korona 
 49 5 wysoka 

438 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
51 58 4 6 średni posusz 10%  21 2 niska 

439 Sambucus nigra Bez czarny - - 3 4 zły posusz 60% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

440 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
52+48+47+37+2

3 
93+60+49+40 7 7 średni konary zakleszczające się, posusz 20%  21 2 niska 

441 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x7 3 zły 
grupa, przewrócony głóg całkowicie zarośnięty 

przez chmiel pospolity 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 2 niska 

442 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3x8 5 średni grupa 4 sztuk  <30 3 średnia 

443 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
37+35 55+43 8 8 średni posusz 40%  14 2 niska 

444 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica, 
Acer campestre 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka, klon polny 
- - 9x5 4 średni grupa 7 sztuk podrostów 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 2 niska 
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445 Juglans regia Orzech włoski 43 79 4 5 dobry 
jeden konar wycięty, wyrastają z niego pędy, 

podrost śliwy domowej mirabelki 
podrost do usunięcia 16 3 średnia 

446 Rhamnus cathartica Szakłak pospolity - - 3 3,5 dobry luźny pokrój  <10 4 średnia 

447 

Crataegus monogyna, 
Acer platanoides, Acer 
campestre, Quercus 

robur 

Głóg jednoszyjkowy, 
klon pospolity, klon 

polny, dąb 
szypułkowy 

- - 8x3 4 dobry grupa podrostów, rosną w zagęszczeniu 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 4 średnia 

448 Rosa sp. Róża - - 3 3 średni 
podrost orzecha włoskiego i głogu 

jednoszyjkowego, duży krzew róży z posuszem 
30% 

podrosty do usunięcia, 
cięcia pielęgnacyjne róży 

<30 3 średnia 

449 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
111+101+84 182+96 6 20 dobry 

drzewo od podstawy rozgałęzione na 3 
wyprostowane przewodniki 

 41 5 wysoka 

450 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
115 145 5 17 dobry 

podrost dębu szypułkowego, u podstawy ubytek 
kory (35x50cm) 

podrost do usunięcia 43 5 wysoka 

451 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry luźny krzew  <30 4 średnia 

452 Juglans regia Orzech włoski - - 3,5 3,5 dobry podrost  <10 3 średnia 

453 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 dobry luźny pokrój  <30 4 średnia 

454 Acer negundo Klon jesionolistny 124+74 185 10 13 dobry 
odrosty korzeniowe, rośnie na skarpie, jeden z 

konarów pochylony lekko w dół skarpy 
odrosty do usunięcia 28 3 średnia 

455 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4x3 4 średni 
grupa 2 sztuk, kolizja z klonem jesionolistnym 

numer 454 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 

456 
Crataegus monogyna, 

Quercus robur 
Głóg jednoszyjkowy, 

dąb szypułkowy 
- - 4x3 4 dobry grupa, 2 sztuk dębu i głogu  <30 4 średnia 

457 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
159 195 8 17 dobry -  62 6 wysoka 

458 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
131+127 201 6 17 dobry 

podrost dębu szypułkowego, klonu pospolitego i 
głogu jednoszyjkowego, częściowo odsłonięte 

korzenie, które należy zasłonić 

podrosty do usunięcia, 
zasypać korzenie 

49 5 wysoka 

459 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
44+29+27+19+1

7 
87 4 5 średni 

przegęszczony, zakleszczone pędy, pochylony w 
górę skarpy 

cięcia odmładzające 33 4 średnia 

460 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
77 101 6 10 dobry 

drzewo rosnące obok numeru 461 i 462 na granicy 
opracowania 

 26 4 średnia 

461 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
69 99 6 10 dobry 

drzewo rosnące obok numeru 460 i 462 na granicy 
opracowania 

 23 4 średnia 

462 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 
95 120 6 12 dobry 

drzewo rosnące obok numeru 461 i 460 na granicy 
opracowania 

 34 5 wysoka 

463 Acer negundo Klon jesionolistny 109 136 8 11 dobry 
ślady żerowania korników, odrosty korzeniowe, 

posusz 10%, korona regularna, przewodnik prosty 
odrosty do usunięcia 25 3 średnia 

464 Acer negundo Klon jesionolistny 70 98 6 8 średni ubytki w korze, ślady żerowania korników, podrosty podrosty do usunięcia 16 2 niska 

465 Acer negundo Klon jesionolistny 124 145 9 8 dobry korona asymetryczna, odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 28 3 średnia 

466 Acer platanoides Klon pospolity 87 98 6 11 dobry korona symetryczna  41 5 wysoka 

467 Acer negundo Klon jesionolistny 57 73 5 11 średni 
pochylony na klon pospolity numer 466, posusz 

30% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
13 2 niska 

468 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 93+75 146 6 10 dobry 
forma dużego drzewa, porośnięty winobluszczem 
pięciolistkowym (pnącze do usunięcia), podrosty 

głogu jednoszyjkowego, jemioła 
pnącze do usunięcia 62 6 wysoka 
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469 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 3 4 dobry grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

470 Acer negundo Klon jesionolistny - - 5 4 dobry grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 3 średnia 

471 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 81+71+48 165 7 11 dobry 
egzemplarz wielopniowy, porośnięty przez 

winobluszcz pięciolistkowy 
pnącze do usunięcia 34 5 wysoka 

472 Acer negundo Klon jesionolistny 53+41 101 5 10 zły posusz 40%, asymetryczna korona 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
13 1 niska 

473 Acer negundo Klon jesionolistny 79+49 125 6 8 zły 
guzy na konarach po odrostach, pochylony w 
stronę skarpy, posusz 50%, mocno obrośnięty 

winobluszczem pięciolistkowym 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

18 1 niska 

474 Acer negundo Klon jesionolistny 78 110 8 12 dobry odrosty korzeniowe, lekko pochylony, posusz 10% odrosty do usunięcia 18 3 średnia 

475 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 54+18 59+28 6 6 średni posusz 20%, rozłożysty pokrój cięcia pielęgnacyjne 39 4 średnia 

476 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry wyprostowany pokrój  <30 4 średnia 

477 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 dobry wielopniowy krzew  <30 4 średnia 

478 Acer negundo Klon jesionolistny - - 4 5 średni odrosty korzeniowe wyrośnięte z wyciętego pnia 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

479 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 0,5 2 średni 

młody krzew, tłumiony przez klon jesionolistny, 
posusz 30% 

 <10 2 niska 

480 Acer negundo Klon jesionolistny 97+93 117+48 6 14 średni 
odrosty korzeniowe pochylony w dół skarpy, 

najniższy konar wyłamany na wysokości 1,5m , 
podłużna rana ubytek kory 

odrosty do usunięcia 22 2 niska 

481 Acer negundo Klon jesionolistny 110+102+51 119+113+60 10 14 średni 
odrosty korzeniowe do usunięcia, 2 konary mocno 

się pochylają w dół, do usunięcia(60,113) 
cięcia sanitarne 25 2 niska 

482 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 6x4 4 średni 
grupa 3 sztuk, porośnięte przez chmiel pospolity, 

który należy usunąć 
cięcia pielęgnacyjne, 
pnącze do usunięcia 

<30 3 średnia 

483 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 6x4 5 zły grupa podrostów, 4 sztuki 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

484 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
46+45+34+34+3
4+31+27+26+23

+22+20+18 
199 7 5 średni 

gniazdo, rozłożysty, wielopniowy krzew, posusz 
30%, zakleszczające się konary, przegęszczony 

cięcia odmładzające 34 4 średnia 

485 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry wyprostowany krzew  <30 4 średnia 

486 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 średni 
w kolizji z drzewem 485, korona słabo 

wykształcona 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 

487 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry 
wyprostowany wielopniowy krzew, posusz 10%, 

rośnie w zagęszczeniu 
 <30 4 średnia 

488 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 4 średni rozłożysty, wielopniowy  krzew cięcia sanitarne <30 3 średnia 

489 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
47+44+36+32+3
0+29+27+22+21 

73+49+45+42
+35+27+22+2

0 
7 5 średni 

wielopniowy, białe drobne grzybki, rozłożysty 
krzew, posusz 30% 

cięcia sanitarne 35 4 średnia 

490 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
45+42+37+36+3

3+32+31 
71+58+36+24

+24 
6 6 dobry 

porośnięty chmielem pospolitym, duży rozłożysty 
krzew 

cięcia sanitarne 34 5 wysoka 

491 Robinia pseudoacacia Robinia biała 106+97+74 208 6 12 dobry jemioła, korona symetryczna, odsłonięte korzenie zasypać korzenie 53 5 wysoka 

492 Acer negundo Klon jesionolistny - - 3,5 4 dobry podrost 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 3 średnia 

493 Acer platanoides Klon pospolity 
47+44+41+37+2

8+26 
77+49+46+32

+30 
6 8 dobry zakleszczające się konary  23 4 średnia 
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494 Acer negundo Klon jesionolistny 98 151 8 12 dobry 
jeden pień ucięty na wysokości 1m, odrosty 

korzeniowe do usunięcia, wyciąć ucięty konar, 
przewodnik lekko pochylony, posusz 10% 

cięcia sanitarne 22 3 średnia 

495 Acer negundo Klon jesionolistny 47+33 56+38 5 8 dobry podrost klona jesionolistnego i orzecha włoskiego podrosty do usunięcia 11 3 średnia 

496 Acer negundo Klon jesionolistny 87 145 10 8 średni 
przewodnik mocno pochylony, aż do stóp skarpy, 

ryzyko wykrotu, guzy po odrostach, 2 konary ucięte 
na wysokości 0,5m 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

20 2 niska 

497 Acer negundo Klon jesionolistny 99 120 8 8 średni 
posusz 30%, wyraźnie pochylony w dół skarpy, 

ryzyko wykrotu 
do obserwacji 22 2 niska 

498 Acer negundo Klon jesionolistny 87 97 6 15 średni 
przewodnik wyprostowany, zakleszczające się 

konary z sąsiadującym drzewem 
 20 2 niska 

499 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 4 dobry krzew rośnie w dużym zagęszczeniu cięcia pielęgnacyjne <30 4 średnia 

500 Acer negundo Klon jesionolistny 68+63+40 84+71+51 8 9 dobry rozłożyste drzewo  16 3 średnia 

501 Acer negundo Klon jesionolistny 31 43 4 5 średni przewodnik pokrzywiony, posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
8 2 niska 

502 Acer negundo Klon jesionolistny 99 134 10 7 dobry 
pochyla się w stronę południową, w kolizji z 

drzewem numer 503 
do obserwacji 22 3 średnia 

503 Acer negundo Klon jesionolistny 101+63+47 132+75+57 11 6 średni 
korona mocno pochylona w kierunku południowym, 
silnie porośnięty przez winobluszcz pięciolistkowy, 

posusz 40%, możliwość wykrotu 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

23 2 niska 

504 Acer negundo Klon jesionolistny 
98+91+78+68+6

7 
144+104+95+

78 
20 12 zły 

silnie porośnięty winobluszczem pięciolistkowym, 
konary pokładające się na sąsiadujących 

drzewach, ślady żerowania korników 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

22 1 niska 

505 Juglans regia Orzech włoski 22+20+16 99 3,5 7 zły 

drzewo wycięte na wysokości 1m, odrosty 
korzeniowe, zagłuszony przez leżący martwy 
konar numeru 504, porośnięte winobluszczem 

pięciolistkowym 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

9 1 niska 

506 Acer negundo Klon jesionolistny 78 109 7 5 zły 
zamierający, pokłada się na sąsiadujących 

drzewach 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
18 1 niska 

507 Acer negundo Klon jesionolistny 124+97 210 9 14 średni 
głuszony przez sąsiadujący przez leżący na nim 

klon jesionolistny numer 506, jeden konar 
wyłamany na wysokości 4m, konar do usunięcia 

do obserwacji, cięcia 
sanitarne 

28 2 niska 

508 Acer negundo Klon jesionolistny 91+83 - 10 6 zły wywrócony, pokłada się na ziemi, zamierający 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
21 1 niska 

509 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry luźna korona  <30 4 średnia 

510 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 41+39 76 5 6 dobry luźna, regularna korona  32 5 wysoka 

511 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3x6 4 dobry grupa 2 sztuk, posusz 10% cięcia pielęgnacyjne <30 4 średnia 

512 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
39+37 64 4 6 dobry regularna korona  15 3 średnia 

513 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 7x3 5 dobry grupa 3 sztuki  <30 4 średnia 

514 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity - - 7 6 martwy krzewiasty do usunięcia <30 2 niska 

515 Quercus robur Dąb szypułkowy 54 72 5 7 dobry prosty przewodnik  36 5 wysoka 

516 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
62+43+40+33+2

8 
100 7 6 dobry 

podrost klonu pospolitego, orzecha włoskiego, 
jemioła, zakleszczające się konary 

cięcia sanitarne 44 5 wysoka 

517 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 6x3 4 średni grupa 4 sztuk cięcia pielęgnacyjne <30 3 średnia 

518 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
46+45+42+21 83 6 6 dobry 

posusz 30%, głównie w dolnej części, 
zakleszczające się konary 

cięcia sanitarne 18 3 średnia 

519 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 50+18 61 4 6 dobry wyprostowany pokrój, krzew  37 5 wysoka 
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520 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 47 52 4 5 średni rana na pniu  35 4 średnia 

521 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1,5 5 średni wyprostowany przewodnik, rachityczny  <30 3 średnia 

522 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 martwy od 2m martwy przewodnik do usunięcia <30 2 niska 

523 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 55+55 80 6 7 średni 
egzemplarz pokłada się w dół skarpy, jeden konar 

zamierający (konar do usunięcia), posusz 10% 
cięcia sanitarne 40 4 średnia 

524 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 średni pokrój wyprostowany  <30 3 średnia 

525 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
47+44+40+26+2

1 
52+40 5 6 dobry 

posusz 20%, wyprostowany przewodnik, forma 
krzewiasta 

cięcia pielęgnacyjne 35 5 wysoka 

526 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 4 4 dobry posusz w dolnej części, forma krzewiasta  <10 3 średnia 

527 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 średni posusz 30% cięcia pielęgnacyjne <30 3 średnia 

528 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 46 57 4 6 średni wyprostowany przewodnik  34 4 średnia 

529 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 7 zły porośnięty całkowicie przez chmiel pospolity 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 2 niska 

530 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 52 58 4 7 średni porośnięty chmielem pospolitym pnącze do usunięcia 38 4 średnia 

531 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 20x7 do 5 średni 

grupa gęsto rosnących podrostów, porośniętych 
chmielem pospolitym, część z posuszem 

cięcia sanitarne <10 2 niska 

532 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 27+21+20 47 3 5 zły zamierający, tłumiony przez sąsiadujące drzewa 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
23 2 niska 

533 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
42+34 53+41 4 4 martwy martwy do usunięcia 16 1 niska 

534 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 72 82 4 12 średni 
pokrój drzewa z wysoko wykształconą koroną, 

posusz 10%, niewielkie ubytki w korze 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
50 5 wysoka 

535 Acer negundo Klon jesionolistny 64 89 8 12 zły 
porośnięty winobluszczem pięciolistkowym, jeden 

konar martwy, drugi zamierający, posusz 80% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
15 1 niska 

536 Acer negundo Klon jesionolistny 90+52 95+65 7 14 zły 
obrośnięty wieloletnim winobluszczem 

pięciolistkowym, który zdominował drzewo, 
zrakowacenia, posusz 50% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

20 1 niska 

537 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 25 32 3,5 6 dobry 
przewodnik wyprostowany, obrośnięty 

winobluszczem pięciolistkowym 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
10 4 średnia 

538 Acer negundo Klon jesionolistny 58 99 7 5 zły położony na ziemię, zamierający 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
14 1 niska 

539 Acer negundo Klon jesionolistny 139+88 175 10 15 dobry 
posusz 10%, u podstawy pochylony, malowniczy 

pokrój 
do obserwacji 32 4 średnia 

540 Acer negundo Klon jesionolistny 103+79 170 8 7 zły 3 konary mocno pochylone, posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
23 1 niska 

541 Acer negundo Klon jesionolistny 
120+85+85+83+

78+72+45 
157+132+129

+110 
20 12 średni 

malowniczy pokrój, bardzo rozłożysty pokrój, duże 
konary częściowo pokładają się na ziemi, posusz 

30% 

do obserwacji, cięcia 
pielęgnacyjne, sanitarne 

27 2 niska 

542 Acer negundo Klon jesionolistny 44 44 7 6 zły pochylony w stronę skarpy, posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 1 niska 

543 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 36+31+30 91 3,5 8 średni 
w kolizji z klonem jesionolistnym numer 542, 

posusz 20% 
 29 3 średnia 

544 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3x5 5 średni grupa 2 sztuk podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 3 średnia 
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545 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 85+36 88+39 5 8 średni zakleszczające się pędy, regularny pokrój  58 5 wysoka 

546 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 45+35 42+42 3 6 średni - cięcia sanitarne 34 4 średnia 

547 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 54+49+44+42 74+58+54 8 12 średni 
gniazdo w koronie, duży egzemplarz, posusz 

zwłaszcza w dolnych partiach 30% 
cięcia sanitarne 39 4 średnia 

548 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
48+43+41+33+3

3 
65+59+44+44 6 10 zły zamierający, posusz 90% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

19 1 niska 

549 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 36+31+25 81 3,5 8 średni w dolnej części posusz 30% cięcia sanitarne 29 3 średnia 

550 Acer negundo Klon jesionolistny 99 110 7 12 dobry pochylony w dół skarpy cięcia pielęgnacyjne 22 3 średnia 

551 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 średni rośnie w zagęszczeniu, pokrój krzewiasty cięcia odmładzające <30 3 średnia 

552 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
51+30+28+22+2

1 
59+35+23+18 4 5 dobry rozłożysta korona, posusz 20% cięcia sanitarne 21 3 średnia 

553 Juglans regia Orzech włoski 27 41 3 5 dobry lekko pochylony w górę skarpy 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

11 3 średnia 

554 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 dobry zakleszczające się konary 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 4 średnia 

555 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 6x3 5 dobry 
grupa 5 sztuk, silnie porośnięty chmielem 

pospolitym 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<30 4 średnia 

556 Malus sp. Jabłoń 40+37 80 5 7 dobry wyprostowany przewodnik 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

15 4 średnia 

557 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 2 2 zły po ścięciu 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 1 niska 

558 Quercus robur Dąb szypułkowy - - 4 5 średni na wysokości 0,5m wygięty przewodnik, podrost 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

559 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 54+45+45 145 5 9 dobry posusz 10%  39 5 wysoka 

560 Acer negundo Klon jesionolistny 116 155 7 11 dobry 
odrosty korzeniowe do usunięcia, ślad po 

usuniętym konarze, lekko pochylony 
cięcia sanitarne 26 3 średnia 

561 Acer negundo Klon jesionolistny 130+48+35 131+63 12 14 dobry 
podrosty i odrosty , budka dla ptaków między 

konarami 
podrosty i odrosty do 

usunięcia 
30 4 średnia 

562 Robinia pseudoacacia Robinia biała 49 73 4 12 dobry 
odsłonięte korzenie, które należy zakryć, wysoko 

wykształcona korona 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
24 3 średnia 

563 Acer negundo Klon jesionolistny 79 114 7 12 dobry 
przewodnik wyprostowany, korona lekko 

asymetryczna, wykształcona mniej ze strony 
południowej 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
18 3 średnia 

564 Acer negundo Klon jesionolistny 58 87 6 10 dobry lekko pochylony, mrowisko u podstawy pnia  14 3 średnia 

565 Acer negundo Klon jesionolistny 71 85 6 10 dobry 
ślady żerowania owadów w ranie, posusz 10%, 

korona asymetryczna 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
16 3 średnia 

566 Acer negundo Klon jesionolistny 90 74 5 8 średni posusz 20%  20 2 niska 

567 Acer platanoides Klon pospolity 113 146 9 12 średni 
lekko pochylony, posusz 5%, na pniu 100x10cm, 

ślady żerowania owadów 
 54 5 wysoka 
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568 Robinia pseudoacacia Robinia biała 128 97 6 16 dobry 
lekko odsłaniające się korzenie, które należy 

zasypać ziemią, posusz 5%, korona asymetryczna 
z powodu sąsiadującego drzewa numer 567 

zasypać korzenie 64 5 wysoka 

569 Acer negundo Klon jesionolistny 
116+110+110+7

1 
210+187 14 13 dobry 

rozłożysty, malowniczy pokrój, posusz 10%, 
podrosty 

podrosty do usunięcia 26 3 średnia 

570 Acer negundo Klon jesionolistny 70+63+43 86+75+59 8 12 średni 
u podstawy pnia ślady po usunięcia 4 konarów, 

pochylone konary 
do obserwacji 16 2 niska 

571 Acer platanoides Klon pospolity 115+30+26 162 8 14 dobry w rozwidleniu konarów gromadzi się woda  55 6 wysoka 

572 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3x6 do 6 średni grupa 5 sztuk podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 3 średnia 

573 Acer negundo Klon jesionolistny 101 110 9 12 dobry 
odrosty korzeniowe, podrost głogu 

jednoszyjkowego, lekko pochylony, niewielki 
posusz 

podrosty i odrosty do 
usunięcia 

23 3 średnia 

574 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 37+33+32 95 3,5 7 średni -  29 3 średnia 

575 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 2 2 dobry podrost wyrośnięty z wyciętego pnia  <10 3 średnia 

576 Malus sp. Jabłoń 36 56 5 6 średni mocno pochylony 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
13 3 średnia 

577 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 zły zamierający w górnej części 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 2 niska 

578 Pyrus pyraster Grusza pospolita 84 94 6 10 średni rdza gruszy, wyprostowany  36 4 średnia 

579 Acer negundo Klon jesionolistny 108 140 6 12 średni 
odrosty korzeniowe, ubytki w korze, ślady 

żerowania owadów, pochylony, posusz 40%, ślady 
po usuniętych konarach 

do obserwacji 24 2 niska 

580 Acer negundo Klon jesionolistny 106 156 9 14 średni 
odrosty korzeniowe, guzy po odrostach, posusz 

30%, pochylony 
cięcia sanitarne, odrosty 

do usunięcia 
24 2 niska 

581 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 4 dobry 
pojedynczy przewodnik w kolizji z klonem 

jesionolistnym 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<30 4 średnia 

582 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 2 2 dobry podrost wyrośnięty z wyciętego pnia 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

583 Quercus robur Dąb szypułkowy 95 112 6 11 dobry 
przewodnik wyprostowany, regularna korona, 

mrowisko u podstawy pnia 
 62 6 wysoka 

584 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 66+37+30+24 63+46+44+37 6 6 średni 
podrost klonu pospolitego i ligustru pospolitego 

również do usunięcia, ubytki wgłębne w pniu oraz 
korze, 30% posuszu, w kolizji z dębem numer 583 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

46 4 średnia 

585 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
64+50+42+37+3
6+36+29+25+17 

64+54+52+49
+38+35+26 

7 6 zły 

zamiera, podrost klonu pospolitego również do 
usunięcia, zakleszczająca się korona, ślady 
żerowania owadów, ślady dzięcioła, jemioła, 
posusz 50%, uszkadza drzewo numer 586 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

45 3 średnia 

586 Acer platanoides Klon pospolity 93 56 4 7 średni 
wygięty u podstawy, rośnie na skarpie w kolizji 

głogiem jednoszyjkowym numer 585 
 44 4 średnia 

587 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x2,5 do 5 dobry grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 4 średnia 
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588 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 6 6 średni 

wielopniowy duży krzew zrośnięty z 2 gatunków, 
posusz 30% 

cięcia sanitarne <30 2 niska 

589 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry wielopniowy krzew cięcia odmładzające <30 4 średnia 

590 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 61 54 5 6 średni posusz 25% cięcia sanitarne 43 4 średnia 

591 
Crataegus monogyna, 

Acer negundo 
Głóg jednoszyjkowy, 

klon jesionolistny 
- - 5 6 średni 

grupa, wielopniowe przegęszczone podrosty, 
pochylone 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 2 niska 

592 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 41+38+34+18 54+49 5 6 dobry mocno porośnięty chmielem pospolitym pnącze do usunięcia 32 5 wysoka 

593 

Crataegus monogyna, 
Acer negundo, Juglans 

regia, Prunus 
domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
klon jesionolistny, 

orzech włoski, śliwa 
domowa mirabelka 

- - 17x13 do 5 średni grupa podrostów w różnym wieku cięcia sanitarne <10 2 niska 

594 Acer platanoides Klon pospolity 109 126 7 14 dobry 
wyprostowany przewodnik, asymetryczna korona, 

mrowisko u podstawy 
 52 6 wysoka 

595 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
83+46+34+31+3

1+28+25 
119+48+33+3

2+27 
6 7 średni 

posusz 20%, jeden z konarów z dużym ubytkiem 
kory 

cięcia pielęgnacyjne 57 5 wysoka 

596 Quercus robur Dąb szypułkowy 85 103 7 12 dobry 
posusz w dolnych partiach, do usunięcia konar 

zakleszczający się z jesionem wyniosłym numer 
597 

cięcia sanitarne 56 6 wysoka 

597 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 35 42 4 9 średni 
przewodnik wygięty w skutek zakleszczenia z 

dębem szypułkowym numer 596 
 17 3 średnia 

598 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
65+62+59+56+5
2+48+47+33+28

+20 
148+87 9 8 średni posusz 20% cięcia sanitarne 46 4 średnia 

599 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 41+38 69 4 5 dobry otoczony grupą numer 600  32 5 wysoka 

600 

Crataegus monogyna, 
Prunus domestica, 
Rosa sp., Juglans 

regia, Acer platanoides 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

domestica, róża, 
orzech włoski, klon 

pospolity 

- - 11x6 do 5 dobry 
grupa gęsto rosnących podrostów na skarpie, 

cięcia pielęgnacyjne ze szczególnym 
uwzględnieniem róży 

cięcia pielęgnacyjne <10 3 średnia 

601 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 2,5 4 dobry grupa 1 sztuki podrostu  <10 3 średnia 

602 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3x4 4 dobry grupa 3 sztuk podrostów  <10 4 średnia 

603 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3x2,5 4 dobry grupa 2 sztuk podrostów  <10 4 średnia 

604 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 4x3 4 dobry 

grupa 2 sztuk podrostów, śliwa domowa mirabelka 
do usunięcia 

cięcia sanitarne <10 3 średnia 

605 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 8x3 4 średni grupa 6 sztuk, lekki posusz cięcia pielęgnacyjne <30 2 niska 

606 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry krzew zagęszczony cięcia odmładzające <30 4 średnia 

607 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
20+19+18+12+1

1+11+10 
65 5 5 średni luźna korona  6 2 niska 

608 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
34+31+30+29+2

5+15+11 
99 6 6 dobry rozłożysty, posusz 30% w dolnej części korony cięcia sanitarne 13 3 średnia 
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609 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 2,5x4 4;6 dobry grupa 2 sztuk podrostów  <10 3 średnia 

610 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
61+58+50+42+3

6+36+36 
176 8 6 średni 

malowniczo położony, rozłożysty, egzemplarz 
porośnięty przez chmiel pospolity, dużo owocników 
hub na konarach, posusz 35%, gniazdo w koronie, 

pnącze i podrosty klonu jesionolistnego do 
usunięcia, 

cięcia sanitarne 25 2 niska 

611 Pyrus pyraster Grusza pospolita 79 93 6 12 dobry 
pokrój wyprostowany, rdza gruszy, posusz 20%, 

gniazdo w koronie, podrost głogu jednoszyjkowego 
podrost do usunięcia 34 5 wysoka 

612 Juglans regia Orzech włoski 32 49 4 6 dobry 
podrost głogu jednoszyjkowego, lekko pochylony w 

górę skarpy 
podrost do usunięcia 12 3 średnia 

613 - - 72+37+27 135 7 8 martwy martwy do usunięcia - 0 niska 

614 Acer negundo Klon jesionolistny 
43+42+42+41+4

0+40+37 
132 8 10 dobry - cięcia sanitarne 11 3 średnia 

615 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
89+76 163 8 7 średni 

dużo owocników hub, próchnica, szczególnie w 
wyłamanych konarach, posusz 30%, żerowanie 

owadów 
cięcia sanitarne 38 3 średnia 

616 Malus sp. Jabłoń 129 140 9 8 dobry rozłożysty pokrój, posusz 30% cięcia sanitarne 57 6 wysoka 

617 Pyrus pyraster Grusza pospolita 138+63+34 160 7 12 średni 
rdza gruszy, posusz 40%, gniazdo w koronie, 

zakleszczające się konary 
cięcia sanitarne 61 5 wysoka 

618 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
25+24+21 54 4 4 dobry -  8 3 średnia 

619 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 5 5 dobry regularny pokrój  <10 3 średnia 

620 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 3,5 4 średni posusz 20%  <10 2 niska 

621 

Juglans regia, Acer 
negundo, Fraxinus 

excelsior, Pyrus sp., 
Acer platanoides, 

Crataegus monogyna, 
Prunus domestica 

Orzech włoski, klon 
jesionolistny, jesion 

wyniosły, grusza, klon 
pospolity, głóg 

jednoszyjkowy, śliwa 
domowa mirabelka 

- - 22x9 do 5 średni 
grupa podrostów w różnym wieku, porośnięta 

chmielem pospolitym 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 2 niska 

622 Acer negundo Klon jesionolistny 117 95 8 9 dobry 
odrosty korzeniowe, na pniu rany, największa 

(40x5cm), przewodnik wyprostowany 
odrosty do usunięcia 27 3 średnia 

623 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 4 średni posusz 20%  <30 3 średnia 

624 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 średni 
część gałęzi połamana, w kolizji z torem 

rowerowym 
 <30 3 średnia 

625 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 97+73 113+85 6 13 średni 
na obydwu pniach duże ubytki kory na wysokość 

1,5m, posusz 20% 
 49 4 średnia 

626 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
62+51+45+40+3

4+21+18 
87+54+52+51 6 6 średni 

podrost klonu jesionolistnego, posusz 30%, konary 
zakleszczające się 

cięcia sanitarne <30 3 średnia 

627 Malus sp. Jabłoń - - 4 5 średni pokrój wielopniowy, mocno zagęszczony cięcia pielęgnacyjne <10 3 średnia 

628 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
36+35+34 76 5 5 średni posusz 30%, rośnie w zagęszczeniu  13 2 niska 

629 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
38+37 44+42 7 4 zły mocno pochylone konary, posusz 50% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

14 1 niska 
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630 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
111+104+89+67 195 10 12 zły 

owocniki huby, ślady żerowania korników, posusz 
40%, konary zakleszczające się, ubytki kory 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

49 2 niska 

631 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
54 61 4 7 średni lekko pochylony w górę skarpy, posusz 30%  22 2 niska 

632 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 6 średni wielopniowy krzew, przegęszczony cięcia odmładzające <30 3 średnia 

633 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
51 43 3,5 6 zły posusz 50%, pochylony 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

21 1 niska 

634 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
44 59 6 5 średni mocno pochylony, posusz 40% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

17 2 niska 

635 
Prunus domestica, 

Crataegus monogyna, 
Acer platanoides 

Śliwa domowa 
mirabelka, głóg 

jednoszyjkowy, klon 
pospolity 

- - 16x8 4 średni 
duża grupa podrostów w różnym wieku, gęsto 

porastająca stromą skarpę 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 2 niska 

636 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 5 4 dobry zagęszczony krzew cięcia pielęgnacyjne <10 3 średnia 

637 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 4 dobry zagęszczony krzew cięcia pielęgnacyjne <30 4 średnia 

638 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 4 4,5 dobry posusz 10%, regularny krzew  <10 3 średnia 

639 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 4 4,5 dobry posusz 10%, regularny krzew  <10 3 średnia 

640 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4,5 dobry posusz 10%, regularny krzew 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 4 średnia 

641 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
37 42 4 8 średni pochylony, w kolizji z sąsiadującymi drzewami 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

14 2 niska 

642 
Prunus domestica, 

Crataegus monogyna, 
Acer platanoides 

Śliwa domowa 
mirabelka, głóg 

jednoszyjkowy, klon 
pospolity 

- - 14x7,5 4 zły 
grupa podrostów w różnym wieku, luźno rosnących 

pod koronami dużych drzew 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 1 niska 

643 Malus sp. Jabłoń 58+24 72 5 7 zły posusz 30%, pochylony 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
24 2 niska 

644 Acer negundo Klon jesionolistny 
88+84+73+49+4

8 
327 10 11 średni 

owocniki huby, część konarów martwa, do 
usunięcia 

do obserwacji, cięcia 
sanitarne 

20 2 niska 

645 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 78+69 103 6 8 średni wyłamany jeden konar, posusz 40%  54 5 wysoka 

646 Acer negundo Klon jesionolistny 136 154 6 8 zły zamierający, pień u podstawy wyłamany 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
31 2 niska 

647 Acer platanoides Klon pospolity 26 36 4 6 dobry lekko pokrzywiony przewodnik  13 4 średnia 

648 Acer platanoides Klon pospolity 34 46 4 6 dobry 
rośnie w dużym zagęszczeniu ze śliwą domową 

mirabelką numer 649 
 17 4 średnia 

649 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
81+65+60+45 91+71 8 9 średni posusz 40%  35 3 średnia 

650 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry luźny krzew  <30 4 średnia 

651 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4,5 dobry luźny krzew  <30 4 średnia 

652 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 35 47 5 4 średni 
konar porośnięty przez rozszczepkę pospolitą, 

posusz 30% 
 28 3 średnia 

653 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 65+59+33+27 104 7 9 średni krzew, posusz 30%  46 4 średnia 

654 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry luźny krzew  <30 4 średnia 
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655 

Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, 
Prunus domestica, 

Juglans regia 

Głóg jednoszyjkowy, 
ligustr pospolity, śliwa 
domowa mirabelka, 

orzech włoski 

- - 6x4 4 średni grupa 9 sztuk podrostów cięcia sanitarne <10 2 niska 

656 
Crataegus monogyna, 

Juglans regia 
Głóg jednoszyjkowy, 

orzech włoski 
- - 12x4 4 dobry grupa 15 sztuk  <30 3 średnia 

657 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x3 4 dobry grupa 7 sztuk  <30 4 średnia 

658 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 77+60 133 7 9 dobry na wysokości 0,5m rozwidlenie V-kształtne  33 5 wysoka 

659 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
72+53+47+45+4

5+33 
73+62+44+43 8 9 średni posusz 30% cięcia sanitarne 50 5 wysoka 

660 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
57+52+39+37+3

5 
107+74+61 8 8 średni posusz 20%, bardzo rozłożysty egzemplarz cięcia sanitarne 41 4 średnia 

661 

Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, 
Prunus domestica, 

Juglans regia, Rosa sp 

Głóg jednoszyjkowy, 
ligustr pospolity, śliwa 
domowa mirabelka, 
orzech włoski, róża 

- - 25x13 4 średni 
grupa podrostów w różnym wieku, luźno 

porastająca skarpę pod koronami większych drzew 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 2 niska 

662 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 10x8 4 dobry grupa około 20 sztuk podrostów  <10 4 średnia 

663 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
46+42+32+29+2

3 
94 4 6 dobry regularna korona  18 3 średnia 

664 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
32+30+29+27+2

5 
70 4 5 dobry rośnie blisko śliwy domowej mirabelki numer 665  12 3 średnia 

665 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
32+23+15 60 4 5 dobry rośnie blisko śliwy domowej mirabelki numer 664  12 3 średnia 

666 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 36+33+32 85 3,5 5 dobry podrost głogu jednoszyjkowego obok  29 4 średnia 

667 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 35+27 54 4 5 dobry regularny pokrój  28 4 średnia 

668 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry podrost orzecha włoskiego, regularny pokrój podrost do usunięcia <30 4 średnia 

669 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry regularny pokrój  <30 4 średnia 

670 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry regularny pokrój  <30 4 średnia 

671 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 6 5 dobry rozłożysty krzew  <30 4 średnia 

672 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 dobry -  <30 4 średnia 

673 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 martwy martwy do usunięcia <30 2 niska 

674 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry luźny pokrój  <30 4 średnia 

675 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry -  <30 4 średnia 

676 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 dobry -  <30 4 średnia 

677 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry -  <30 4 średnia 

678 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
32+30+30+23+2

2+19 
89 4 5 dobry -  <30 4 średnia 

679 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 2,5 dobry podrost  <10 4 średnia 

680 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4,5 dobry posusz 10%  <30 4 średnia 

681 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3 dobry podrost  <30 4 średnia 

682 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3 średni podrost jabłoni do usunięcia podrost do usunięcia <30 3 średnia 

683 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry 
regularna korona, rośnie obok głogu 

jednoszyjkowego numer 684 
 <30 4 średnia 

684 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry 
regularna korona, rośnie obok głogu 

jednoszyjkowego numer 683 
 <30 4 średnia 

685 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 dobry -  <30 4 średnia 
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686 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 5x4 5 dobry grupa 4 sztuk  <30 3 średnia 

687 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry podrost 2m do usunięcia podrost do usunięcia <30 4 średnia 

688 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry podrost śliwy domowej mirabelki podrost do usunięcia <30 4 średnia 

689 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry -  <30 4 średnia 

690 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry -  <30 4 średnia 

691 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 6 dobry -  <30 4 średnia 

692 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry podrost śliwy domowej mirabelki podrost do usunięcia <30 4 średnia 

693 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry -  <30 4 średnia 

694 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 3,5 średni posusz 10%  <30 3 średnia 

695 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 dobry -  <30 4 średnia 

696 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 2,5 dobry podrost  <10 4 średnia 

697 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 średni podrost orzecha włoskiego, nekroza podrost do usunięcia <30 3 średnia 

698 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
25+24+22+18+1

6 
53+50 4 5 średni -  22 3 średnia 

699 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 21+20+20 63 4 5 dobry -  20 4 średnia 

700 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 24x5 4 dobry grupa 15 sztuk  <30 4 średnia 

701 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 52x22 4 dobry 
duża grupa gęsto rosnących głogów z 

pojedynczym podrostem klonu jesionolistnego, 
gniazda w koronach drzew 

 <30 4 średnia 

702 Acer negundo Klon jesionolistny 64+62+37+36 165 7 9 dobry rosnący w dużej grupie głogów, posusz 15%  15 3 średnia 

703 

Ligustrum vulgare, 
Juglans regia, Acer 

platanoides, Fraxinus 
excelsior 

Ligustr pospolity, 
orzech włoski, klon 

pospolity, jesion 
wyniosły 

- - 4 3,5 średni grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 2 niska 

704 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 92+65+64+41 112+69 6 8 dobry dużo jemioły, pokrój drzewiasty  62 6 wysoka 

705 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
55+54+32 61+57+37 5 4,5 dobry -  22 3 średnia 

706 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 dobry podrost  <10 4 średnia 

707 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 3,5 3 średni 

grupa w kolizji z śliwą domową mirabelką numer 
705 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<30 2 niska 

708 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry -  <30 4 średnia 

709 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 26 55 3 5 martwy martwy do usunięcia 23 2 niska 

710 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry -  <30 4 średnia 

711 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry -  <30 4 średnia 

712 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
24+24+23+21+2

1+19 
70 4 6 średni ciemne plamy na liściach  22 3 średnia 

713 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry luźna korona z wyraźnym przewodnikiem  <30 4 średnia 

714 Quercus robur Dąb szypułkowy 88 109 6 10 dobry 
posusz 5%, podrost klonu pospolitego i głogu 

jednoszyjkowego 
podrost do usunięcia 58 6 wysoka 

715 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
51+47+42+42+3

4+31+27+25 
107 5 5 dobry zakleszczające się konary cięcia pielęgnacyjne 21 3 średnia 

716 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 59 64 4 8 średni pokrój drzewiasty, posusz 20%  42 4 średnia 

717 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 34 39 3,5 6 dobry porośnięty przez winobluszcz pięciolistkowy pnącze do usunięcia 27 4 średnia 

718 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 dobry krzew  <30 4 średnia 
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719 Acer negundo Klon jesionolistny 52 58 5 8 średni 
korona w kolizji z głogami jednoszyjkowymi numer 

720, 721, porośnięty winobluszczem 
pięciolistkowym 

pnącze do usunięcia 12 2 niska 

720 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 92+34+27 105 8 6 średni 

porośnięty przez winobluszcz pięciolistkowy, u 
podstawy pnia rana 70x20cm, która próchnieje, 
ślady żerowania korników, rośnie blisko drzewa 

numer 719, posusz 40% 

do obserwacji, cięcia 
sanitarne 

62 5 wysoka 

721 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
56+55+55+46+3

7 
117 8 6 średni 

bardzo rozłożysty egzemplarz, posusz 30%, rośnie 
blisko drzewa numer 719, podrost klonu 

jesionolistnego do usunięcia 

do obserwacji, cięcia 
sanitarne 

40 4 średnia 

722 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x4 do 3,5 dobry grupa 4 sztuk  <30 4 średnia 

723 
Syringa vulgaris, 

Crataegus monogyna 
Lilak pospolity, głóg 

jednoszyjkowy 
- - 4 3,5 dobry wielopniowy, rozłożysty egzemplarz  <30 3 średnia 

724 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 średni porośnięty przez winobluszcz pięciolistkowy pnącze do usunięcia <30 3 średnia 

725 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 46+42 81 4 6 średni 
porośnięty przez winobluszcz pięciolistkowy, 

podrost orzecha włoskiego 
pnącze do usunięcia 34 4 średnia 

726 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 79+59+38 100 7 7 średni 
porośnięty przez winobluszcz pięciolistkowy, 

zagęszczony, posusz 20%; 
pnącze do usunięcia 54 5 wysoka 

727 Quercus robur Dąb szypułkowy 40 51 6 8 dobry -  27 4 średnia 

728 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1,5 2 średni porośnięty przez winobluszcz pięciolistkowy pnącze do usunięcia <30 3 średnia 

729 

Ligustrum vulgare, 
Juglans regia, 

Crataegus monogyna, 
Parthenocissus 

quinquefolia 

Ligustr pospolity, 
orzech włoski, głóg 

jednoszyjkowy, 
winobluszcz 

pięciolistkowy 

- - 15x6 3,5 średni 
grupa podrostów w różnym wieku, porasta skarpę 

pod koronami drzew 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 2 niska 

730 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 15x4 3,5 dobry grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 4 średnia 

731 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 średni rośnie blisko ścieżki  <30 3 średnia 

732 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 46+28+23 56+26 5 6 dobry 
rozszczepka pospolita na pniu, rośnie blisko głogu 

jednoszyjkowym numer 733 
 34 5 wysoka 

733 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 31 42 4 6 dobry rośnie blisko głogu jednoszyjkowego numer 732  26 4 średnia 

734 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
93+53+49+41+2

8+24 
137+96 8 9 zły 

duża rana 80x25cm, która próchnieje w środku, 
porośnięty przez chmiel pospolity; rośnie w środku 

bardzo gęstej grupy; drzewo o nieprawidłowym 
pokroju, jemioła w koronie 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

62 4 średnia 

735 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 104+58+48+48 120 5 7 średni podrost róży, zagęszczony krzew, posusz 10% cięcia pielęgnacyjne 69 5 wysoka 

736 Quercus robur Dąb szypułkowy - - 2,5 3 dobry podrost, przewodnik wyprostowany 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 4 średnia 

737 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 8x5 5 dobry grupa 8 sztuk podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

738 Robinia pseudoacacia Robinia biała 43+22 75 5 7 dobry - 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

20 3 średnia 

739 
Acer negundo, 

Crataegus monogyna 
Klon jesionolistny, 

głóg jednoszyjkowy 
- - 4x3 do 4 dobry grupa podrostów 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 3 średnia 
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740 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 8x5,5 4 dobry 
grupa młodych egzemplarzy, podrost orzecha 

włoskiego do usunięcia 
cięcia sanitarne <10 4 średnia 

741 Rosa sp. Róża - - 7x6 3,5 średni 
bardzo duża, stara i obficie kwitnąca; usunąć 
podrosty innych gatunków i stare pędy róży 

cięcia pielęgnacyjne <30 3 średnia 

742 
Ligustrum vulgare, 

Rosa sp. 
Ligustr pospolity, 

Róża 
- - 9x5 3 średni grupa podrostów, usunąć podrost róży cięcia pielęgnacyjne <10 3 średnia 

743 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 średni młody egzemplarz  <10 3 średnia 

744 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3 dobry -  <10 4 średnia 

745 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 26+16 48 3 3,5 średni blizny po uciętych konarach  23 3 średnia 

746 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 40 54 3 5 dobry -  31 5 wysoka 

747 Sambucus nigra Bez czarny - - 4 3 dobry posusz 20%, podrost 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 4 średnia 

748 Acer negundo Klon jesionolistny 

37+33+31+30+2
6+25+25+24+24
+23+21+19+17+

17 

314 6 6 średni odrost ze ściętego, spróchniałego pnia  10 2 niska 

749 
Aesculus 

hippocastanum 
Kasztanowiec 

pospolity 
87 107 7 11 dobry przewodnik wyprostowany  29 3 średnia 

750 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 89+56 105+68 7 8 średni 
blizny po ściętych konarach, lekko pochylony w 
stronę skarpy, posusz 10%, zakleszczające się 

konary 

 60 5 wysoka 

751 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 101 184 6 8 średni lekko pochylony, posusz 10%  67 5 wysoka 

752 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 58 90 4 12 zły 
zamierający, posusz 90%, wygięty przewodnik, 

brązowe plamy na liściach 
do obserwacji 29 2 niska 

753 Acer pseudoplatanus Klon jawor 73 85 6 12 dobry wyprostowany przewodnik  35 5 wysoka 

754 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry krzew, luźny pokrój  <30 4 średnia 

755 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
33+32 43+36 6 5 średni grzyby porastają pień u podstawy, posusz 50%  12 2 niska 

756 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
48+36 51+45 5 6 dobry posusz 20%  19 3 średnia 

757 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
62 69 6 7 dobry 

niewielkie ubytki kory, rozwidlenie V-kształtne na 
wysokości 1,60m, z niewielką rysą 

 26 3 średnia 

758 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 45 59 4 5 średni 4 sztuki podrostów  34 4 średnia 

759 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 7 średni pojedynczy przewodnik, luźna korona  <30 3 średnia 

760 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 68+41+34 88 6 9 dobry posusz 10%  48 5 wysoka 

761 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 6 średni podrost, lekko pochylony na sąsiadujące drzewa 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

762 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4x3 do 5 średni grupa 5 sztuk  <30 3 średnia 

763 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
60+45+44+32+3

1 
134+47 6 7 dobry posusz 20%  25 3 średnia 

764 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 46 58 3 7 dobry -  34 5 wysoka 

765 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
41 51 4 7 dobry 

odsłonięte korzenie u podstawy skarpy, posusz 
20% 

zasypać korzenie 16 3 średnia 

766 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
49+43+43 52+39 5 8 średni 

podrost głogu jednoszyjkowego, posusz 20%, 
lekko pochylony 

podrost do usunięcia 20 2 niska 
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767 Acer platanoides Klon pospolity 108+78+73+69 
122+87+86+8

2 
10 15 dobry -  51 6 wysoka 

768 
Sambucus nigra, Acer 

negundo 
Bez czarny, klon 

jesionolistny 
- - 4x3 3 dobry podrosty 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 3 średnia 

769 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 6 dobry pojedynczy przewodnik, luźna korona  <30 4 średnia 

770 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 71 97 6 8 średni 
podrost bzu czarnego do usunięcia, ubytki 

kominowe po uciętych konarach, jeden z konarów 
martwy (do usunięcia); posusz 20% 

cięcia sanitarne, podrost 
do usunięcia 

49 4 średnia 

771 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
68+50+41+27 121 6 7 średni 

wygoniony konar do usunięcia, posusz 30%, 
zakleszczające się konary 

cięcia sanitarne 28 2 niska 

772 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry -  <30 4 średnia 

773 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 dobry podrost 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 4 średnia 

774 Acer negundo Klon jesionolistny 40 50 5 7 średni 
odrosty korzeniowe, podrost jesiona wyniosłego, 

pochylony w górę skarpy 
odrosty do usunięcia 10 2 niska 

775 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
60+37+31+17 82 6 5 średni 

podrost jesiona wyniosłego do usunięcia, posusz 
30%, zakleszczające się konary 

cięcia sanitarne 25 2 niska 

776 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x3 do 5 średni grupa 4 sztuk podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 3 średnia 

777 Acer platanoides Klon pospolity 77+75+63 143 9 15 dobry narośl rakowa  37 5 wysoka 

778 Acer platanoides Klon pospolity 77 97 8 13 dobry -  37 5 wysoka 

779 Acer platanoides Klon pospolity 48+27 79 6 11 dobry 
odrosty korzeniowe, u podstawy pnia blizna 

25x10cm, ubytek kory 
odrosty do usunięcia 23 4 średnia 

780 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 31+26 56 4 6 dobry podrost 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

26 4 średnia 

781 Acer platanoides Klon pospolity 54 63 5 8 dobry 
asymetryczna korona, wykształcona bardziej na 

północny-zachód 
 26 4 średnia 

782 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 106 110 5 10 średni 
u podstawy pnia rana spróchniała, 0,5x0,1m, 

posusz 30% 
 70 5 wysoka 

783 Pyrus pyraster Grusza pospolita 90+88+76 197 9 14 dobry 
rozłożysty, malowniczy egzemplarz, rdza gruszy, 

posusz 30%, 
cięcia sanitarne 39 5 wysoka 

784 Acer platanoides Klon pospolity 94 122 8 15 dobry odsłonięte korzenie zasypać korzenie 45 5 wysoka 

785 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 dobry podrost z jednym przewodnikiem, luźna korona  <10 4 średnia 

786 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 7 4 średni 
pochylony; podrosty: klonu pospolitego, śliwy 

domowej mirabelki, gruszy, głogu jednoszyjkowego 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 

787 Acer negundo Klon jesionolistny 81+79+76+75 154+144 14 16 dobry duże ubytki w korze, największy 0,5x0,1m,podrosty podrost do usunięcia 18 3 średnia 

788 Pyrus pyraster Grusza pospolita - - 3,5 6 średni 
rdza gruszy, mocno pochylony, podrost głogu 

jednoszyjkowego 
podrost do usunięcia <10 3 średnia 

789 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 średni podrost 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

790 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 45 55 4 8 dobry 
wyprostowany przewodnik, podrosty klonu 

pospolitego i głogu jednoszyjkowego 
usunąć podrosty 34 5 wysoka 

791 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
39+37+36+32+3

0+26 
112 6 4 zły zamierająca, posusz 80% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

15 1 niska 

792 Quercus rubra Dąb czerwony 49 67 6 9 dobry wyprostowany przewodnik  33 4 średnia 
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793 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry krzewiasty pokrój  <30 4 średnia 

794 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
60+42+34+28 110 6 5 zły zamierająca, posusz 90% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

25 1 niska 

795 
Crataegus monogyna, 

Juglans regia, Acer 
platanoides 

Głóg jednoszyjkowy, 
orzech włoski, klon 

pospolity 
- - 13x8 do 5 średni 

grupa 15 sztuk, podrosty orzecha włoskiego i klonu 
pospolitego 

cięcia sanitarne <30 2 niska 

796 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 30+27+23 77 4 5 średni zagęszczona korona  25 3 średnia 

797 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 średni podrost klonu pospolitego 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 3 średnia 

798 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 53+32 92 5 7 dobry zakleszczające się konary  <30 4 średnia 

799 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
39+36+35+33+2

8 
58+57+34+27 5 6 zły 

zdominowany przez ligustr pospolity, gniazdo w 
koronie 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

30 3 średnia 

800 
Crataegus monogyna, 

Acer platanoides 
Głóg jednoszyjkowy, 

klon pospolity 
- - 20x9 5 średni 

grupa głogów jednoszyjkowych w różnym wieku 
oraz podrost klona pospolitego, porastają skarpę 

cięcia sanitarne <30 3 średnia 

801 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 dobry   <30 4 średnia 

802 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 dobry   <30 4 średnia 

803 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 15x12 4 średni grupa gęsto porastająca skarpę, gniazdo w koronie cięcia sanitarne <30 3 średnia 

804 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
42+40+40+36+3

4+28 
103 6 6 zły 

stary egzemplarz, zakleszczające się konary, 
posusz 10%, ślady żerowania korników, próchnica, 

posusz 10%, podrost klonu pospolitego, klonu 
jesionolistnego 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

32 3 średnia 

805 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry   <30 4 średnia 

806 
Crataegus monogyna, 
Quercus robur, Acer 

platanoides 

Głóg jednoszyjkowy, 
dąb szypułkowy, klon 

pospolity 
- - 15x8 5 średni grupa podrostów gęsto porastających skarpę cięcia sanitarne <10 3 średnia 

807 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 zły zamierający, posusz 90% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<30 2 niska 

808 

Ligustrum vulgar, 
Juglans regia, Acer 

platanoides, 
Crataegus monogyna 

Ligustr pospolity, 
orzech włoski, klon 

pospolity, głóg 
jednoszyjkowy 

- - 8x3 do 5 średni grupa krzewów i podrostów cięcia sanitarne <10 2 niska 

809 Acer platanoides Klon pospolity 40 48 4,5 7 dobry korona asymetryczna, rośnie w zagęszczeniu  20 4 średnia 

810 Acer platanoides Klon pospolity 64+23 78+76 6 9 dobry rośnie w zagęszczeniu  31 5 wysoka 

811 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
50+45+44+36+3

5+31 
165 5 7 martwy martwy, rośnie w zagęszczeniu do usunięcia 20 1 niska 

812 Acer platanoides Klon pospolity 107 129 8 12 dobry rośnie w zagęszczeniu  51 6 wysoka 

813 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
19+17+14+14+1

3+13 
51 4 4,5 dobry   6 3 średnia 

814 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
34 58 3,5 5 średni asymetryczna korona, posusz 10%  13 2 niska 

815 

Crataegus monogyna, 
Juglans regia, Acer 
platanoides, Acer 

negundo 

Głóg jednoszyjkowy, 
orzech włoski, klon 

pospolity, klon 
jesionolistny 

- - 8x7 5 średni grupa gęsto porastająca skarpę cięcia sanitarne <30 2 niska 

816 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 43+29+23 74 5 7 średni zakleszczające się konary, posusz 20%  33 4 średnia 

817 Juglans regia Orzech włoski 30 39 3 7 dobry lekko pochylony  12 3 średnia 

818 Acer negundo Klon jesionolistny 49+43 84 5 12 dobry lekko pochylony, asymetryczna korona  12 3 średnia 
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819 
Crataegus monogyna, 

Prunus domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
śliwa domowa 

mirabelka 
- - 12x10 5 średni grupa podrostów porastających skarpę cięcia sanitarne <10 2 niska 

820 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 39+38+36 91 4 6 dobry pokrój wyprostowany 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

30 5 wysoka 

821 Pyrus pyraster Grusza pospolita 52 65 6 5 zły pochylony, posusz 40% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
21 2 niska 

822 Acer platanoides Klon pospolity 126 147 9 16 dobry   60 6 wysoka 

823 Malus sp. Jabłoń 91+52 114 7 9 średni konary częściowo obumarłe, posusz 40% cięcia sanitarne 39 4 średnia 

824 Malus sp. Jabłoń 67 74 6 5 zły konary częściowo obumarłe, posusz 40% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
28 2 niska 

825 Malus sp. Jabłoń 32+17 57 6 5 zły konary częściowo obumarłe, posusz 40% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
12 2 niska 

826 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 średni  
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 3 średnia 

827 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 32+28+21 66 4 7 dobry  
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

26 4 średnia 

828 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 dobry  
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 4 średnia 

829 Acer negundo Klon jesionolistny 113+101 193 9 14 średni 
ryzyko wyłamania, w rozwidleniach zbiera się 

wilgoć, rozłożysty, posusz 20%, odrosty 
korzeniowe do usunięcia 

do obserwacji, usunąć 
odrosty 

26 2 niska 

830 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 57+41+26 91 6 7 średni  cięcia sanitarne 41 4 średnia 

831 Acer platanoides Klon pospolity 72 89 6 10 dobry odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 35 5 wysoka 

832 Acer platanoides Klon pospolity 57 73 5 7 dobry odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 28 4 średnia 

833 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 dobry luźna korona, w kolizji z klonem jesionolistnym  <30 4 średnia 

834 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x3 5 średni grupa 5 sztuk cięcia sanitarne <30 3 średnia 

835 
Malus sp., Crataegus 
monogyna, Fraxinus 

excelsior 

Jabłoń, głóg 
jednoszyjkowy, jesion 

wyniosły 
- - 5x4 4 dobry grupa 3 sztuk, luźno rosnące  <10 4 średnia 

836 Acer platanoides Klon pospolity 
79+76+70+69+6
0+54+53+43+39

+35+31+22 
410 13 17 dobry 

rozłożysty, malowniczy egzemplarz, wielopniowy, 
rozwidlenie V-kształtne z widoczną rysą, podrost 

głogu jednoszyjkowego 
podrost do usunięcia 38 5 wysoka 

837 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
42+42+34+33+2

8 
82+60 5 6 zły 

asymetryczna korona ze względu na kolizję z 
klonem pospolitym numer 836, posusz 40% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

16 1 niska 

838 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 7 4,5 średni gęsty krzew, rozłożysty cięcia sanitarne <30 3 średnia 

839 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 44 53 4 7 dobry   33 5 wysoka 

840 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 średni zagęszczony krzew cięcia sanitarne <30 3 średnia 

841 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
31+31+22+21+1

4 
67+32+22 4 6 średni konary zakleszczające się cięcia sanitarne 26 3 średnia 

842 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 30+29+24 65 4 6 dobry   25 4 średnia 

843 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
39+32+31+31+2

2+18+15+14 
174 6 6 dobry zagęszczony, rozłożysty krzew cięcia sanitarne 30 5 wysoka 

844 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry podrost robinii cięcia sanitarne <30 4 średnia 
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845 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 4 5 dobry luźna korona  <10 3 średnia 

846 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy - - 3 3,5 dobry podrost  <10 4 średnia 

847 Acer platanoides Klon pospolity 101 123 8 10 dobry 
lekko pochylony w dół skarpy, pęknięcia kory na 

pniu, posusz 20% 
 48 5 wysoka 

848 
Acer platanoides, 

Crataegus monogyna 
Klon pospolity, głóg 

jednoszyjkowy 
- - 7x6 do 5 dobry grupa podrostów luźno porastających skarpę  <10 4 średnia 

849 Acer platanoides Klon pospolity 47+43+43 62+57+56 7 12 dobry rozłożysty  23 4 średnia 

850 Acer negundo Klon jesionolistny 97+95 185 10 13 średni 
rozłożysty, jeden z konarów pochylony, grozi 

wyłamaniem, ubytki kory, posusz 20% 
do obserwacji 22 2 niska 

851 Populus nigra Topola czarna 308+199+130 454 14 20 dobry 
rozłożysty, w rozgałęzieniu konarów zbiera się 

wilgoć, ryzyko próchnicy, podrost głogu 
jednoszyjkowego 

do obserwacji, podrosty do 
usunięcia 

71 6 wysoka 

852 Pyrus pyraster Grusza pospolita 51 63 4 8 średni 
pokrój wyprostowany, rdza gruszy, w kolizji z 

topolą czarną numer 851 
 21 3 średnia 

853 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 7 dobry w kolizji z grusza numer 852  <30 4 średnia 

854 Acer platanoides Klon pospolity 59+47+32 76+60+41 6 9 dobry podłużne rany na pniu  28 4 średnia 

855 Acer negundo Klon jesionolistny 66+60 74+69 5 9 dobry niewielkie rany na pniu odrosty do usunięcia 15 3 średnia 

856 
Acer platanoides, 

Crataegus monogyna 
Klon pospolity ,głóg 

jednoszyjkowy 
- - 7x3 do 5 dobry grupa 3 sztuk podrostów 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 4 średnia 

857 Acer platanoides Klon pospolity 67 77 7 8 dobry pęknięcia na korze odrosty do usunięcia 32 5 wysoka 

858 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 33+27+22 65 4 4 średni 
zakleszczające się konary, rozszczepka pospolita 

na pniu 
 27 3 średnia 

859 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 40 51 3,5 4 dobry   31 5 wysoka 

860 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
64+58+56+52+5

1+42 
83+78+61 5 9 średni 

posusz 30%, jemioła, podrost klona pospolitego i 
klona jesionolistnego 

podrosty do usunięcia, 
cięcia sanitarne 

45 4 średnia 

861 Acer platanoides Klon pospolity 71 85 6 8 dobry 
korona asymetryczna ze względu na bliskość z 

głogiem jednoszyjkowym 
 34 5 wysoka 

862 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry   <30 4 średnia 

863 Tilia cordata Lipa drobnolistna - - 3,5 6 dobry przewodnik wyprostowany, młode nasadzenie  <10 4 średnia 

864 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 dobry zagęszczony krzew cięcia sanitarne <30 4 średnia 

865 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
64+50+45+44+4

4+40+28+26 
151 7 7 średni 

krzew przegęszczony, w kolizji z klonem 
pospolitym numer 866, korona asymetryczna, 

posusz 20%, jemioła 
cięcia sanitarne 45 4 średnia 

866 Acer platanoides Klon pospolity 162+100 224 10 18 dobry dwa konary zakleszczają się  76 6 wysoka 

867 Acer platanoides Klon pospolity 51+47 100 5 12 dobry 
u podstawy rozwidlenie V-kształtne z rysą, 

asymetryczna korona ze względu na sąsiadujące 
drzewa, lekko pochylony, odsłonięte korzenie 

zasypać korzenie 25 4 średnia 

868 Acer platanoides Klon pospolity 47 59 5 10 dobry 
korona asymetryczna ze względu na bliskość 

innych drzew, odrosty korzeniowe 
odrosty do usunięcia 23 4 średnia 

869 Acer platanoides Klon pospolity 104+54 146 7 15 dobry 
rozwidlenie V-kształtne, powstaje rysa, 

asymetryczna korona ze względu na bliskość 
innych drzew 

 49 5 wysoka 

870 Acer platanoides Klon pospolity 90+35 110+45 6 13 dobry odsłonięte korzenie zasypać korzenie 43 5 wysoka 

871 Acer platanoides Klon pospolity 45 60 5 7 dobry 
lekko pochylony, wygięty, asymetryczna korona ze 

względu na bliskość innych drzew, rośnie na 
skarpie 

 22 4 średnia 
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872 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 77+60+46 127 5 8 średni posusz 30%  53 5 wysoka 

873 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4x3 4 średni grupa 2 sztuk, pochylone egzemplarze  <30 3 średnia 

874 Acer platanoides Klon pospolity 98 110 7 15 dobry 
zrośnięty z martwym głogiem jednoszyjkowym 

numer 875 
 47 5 wysoka 

875 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 41+35 47+35 3 8 martwy 

martwy, z bezpośrednią bliskością z klonem 
pospolitym numer 874, przy usuwaniu należy 

zachować szczególną ostrożność ze względu na 
klon pospolity 874 

do usunięcia 32 3 średnia 

876 Acer platanoides Klon pospolity 80+30 97+41 8 15 dobry posusz 10%, odsłonięte korzenie zasypać korzenie 38 5 wysoka 

877 Pyrus pyraster Grusza pospolita 52 61 4 10 średni 
korona słabo wykształcona, posusz 20%, liczne 

cienkie odrosty 
 21 3 średnia 

878 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 76+48 111 6 9 średni 
zakleszczające się konary, asymetryczna, 

pochylona korona, posusz 30% 
cięcia sanitarne 52 5 wysoka 

879 Acer platanoides Klon pospolity 33 41 5 9 dobry asymetryczna korona, gniazdo w koronie  16 4 średnia 

880 Acer platanoides Klon pospolity 47 67 6 9 dobry   23 4 średnia 

881 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 19 23 2 7 zły w kolizji z klonem pospolitym numer 882 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
9 2 niska 

882 Acer platanoides Klon pospolity 22 28 4 7 średni w kolizji z jesionem wyniosłym numer 881  11 3 średnia 

883 Acer platanoides Klon pospolity 28 37 5 8 średni pochylony, posusz 20%  14 3 średnia 

884 Robinia pseudoacacia Robinia biała 55+46 67+52 7 14 dobry ubytek w korze  27 3 średnia 

885 Robinia pseudoacacia Robinia biała 64 83 6 15 dobry posusz 10%  31 4 średnia 

886 Acer platanoides Klon pospolity 30 43 4 10 dobry   15 4 średnia 

887 Acer platanoides Klon pospolity 42 58 6 12 dobry   21 4 średnia 

888 Robinia pseudoacacia Robinia biała 44 57 5 13 dobry   21 3 średnia 

889 Acer platanoides Klon pospolity 31 40 4 10 martwy martwy do usunięcia 15 2 niska 

890 Robinia pseudoacacia Robinia biała 78 110 6 15 dobry   39 4 średnia 

891 Acer platanoides Klon pospolity 54 80 6 14 dobry   26 4 średnia 

892 Acer platanoides Klon pospolity 41 62 5 8 dobry   20 4 średnia 

893 Acer platanoides Klon pospolity 26 32 4,5 7 dobry posusz 10%  13 4 średnia 

894 Acer platanoides Klon pospolity 56 73 8 10 dobry   27 4 średnia 

895 Robinia pseudoacacia Robinia biała 110+87 214 8 16 dobry   55 5 wysoka 

896 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 45+34 73 5 5 średni 
krzew przegęszczony, w kolizji z klonem 

pospolitym numer 897, gniazdo w koronie 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
34 4 średnia 

897 Acer platanoides Klon pospolity 49 63 7 10 dobry w kolizji z głogiem jednoszyjkowym numer 896  24 4 średnia 

898 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 
65+38+37+36+3

4+28+24 
94+52+48+47
+47+39+32 

6 17 dobry 
wielopniowy, jeden konar martwy, asymetryczna 

korona ze względu na bliskość z innymi drzewami, 
posusz 20% 

 32 5 wysoka 

899 Robinia pseudoacacia Robinia biała 133+117+39 249+50 9 17 średni 
u podstawy duża rana, po wyłamanym konarze,  

rozłamany pień, w głównym pniu próchnica 
do obserwacji 67 4 średnia 

900 Acer platanoides Klon pospolity 99 116 7 14 średni zabliźnione dwa konary, lekko pochylony  47 4 średnia 

901 Acer platanoides Klon pospolity 63 78 7 16 dobry   30 5 wysoka 

902 Acer platanoides Klon pospolity 80 101 8 16 dobry   38 5 wysoka 

903 Acer platanoides Klon pospolity 32 40 4 10 dobry   16 4 średnia 

904 Acer platanoides Klon pospolity 34 38 4 8 średni 
pęknięcie kory 1m, z próchnicą i śladami 

żerowania korników 
 17 3 średnia 

905 Acer platanoides Klon pospolity 63+30 95 6 14 dobry   30 5 wysoka 

906 Robinia pseudoacacia Robinia biała 103 121 7 16 dobry   51 5 wysoka 
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907 Acer platanoides Klon pospolity 52 69 5 10 dobry   25 4 średnia 

908 Acer negundo Klon jesionolistny 87+83 104+91 9 15 dobry posusz 10%, odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 20 3 średnia 

909 Acer platanoides Klon pospolity 51 66 4 9 średni podłużne pęknięcie kory  1,30m, z próchnicą  25 3 średnia 

910 Acer platanoides Klon pospolity 59 75 4 9 dobry   28 4 średnia 

911 Acer platanoides Klon pospolity 104 91 7 16 dobry odsłonięte korzenie zasypać korzenie 49 5 wysoka 

912 Acer platanoides Klon pospolity 73 91 6 16 dobry niewielki ubytek kory  35 5 wysoka 

913 Acer platanoides Klon pospolity 105 121 9 18 dobry   50 6 wysoka 

914 Acer platanoides Klon pospolity 24 32 3,5 8 średni lekko pochylony  12 3 średnia 

915 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 30 40 3 6 dobry rośnie na zwałce gruzu  25 4 średnia 

916 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 32 48 5 8 dobry rośnie na zwałce gruzu  26 4 średnia 

917 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 39 45 4 7 dobry rośnie na zwałce gruzu  30 5 wysoka 

918 Acer platanoides Klon pospolity 61+47 102 8 16 średni 
zakleszczające się konary, ubytek u podstawy pnia 

ze śladami żerowania owadów, rozwidlenie V-
kształtne z rysą, posusz 10% 

 29 3 średnia 

919 Acer platanoides Klon pospolity 24 32 3,5 6 dobry   12 4 średnia 

920 Acer platanoides Klon pospolity 43 58 6 12 dobry   21 4 średnia 

921 Acer platanoides Klon pospolity 76 101 7 15 dobry   36 5 wysoka 

922 Acer platanoides Klon pospolity 77 66 4,5 15 dobry   37 5 wysoka 

923 Acer platanoides Klon pospolity 71+54+27 149 5 15 dobry 
jeden z korzeni znajduje się nad ziemią, jest 
obwiązany kablem, który wrasta w drzewo i 

zagłusza je, posusz 10% 

usunąć kabel zaciskający 
korzeń 

34 5 wysoka 

924 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 dobry   <30 4 średnia 

925 Acer platanoides Klon pospolity 79+57 117 7 14 dobry odsłonięte korzenie zasypać korzenie 38 5 wysoka 

926 Acer platanoides Klon pospolity 46 58 4 14 dobry   22 4 średnia 

927 Acer platanoides Klon pospolity 35 50 4 9 dobry   17 4 średnia 

928 Acer negundo Klon jesionolistny 132+124 210 12 18 dobry 
rozłożysty, posusz 15%, podrost klona pospolitego, 

odrosty korzeniowe 
odrosty do usunięcia 30 4 średnia 

929 Acer platanoides Klon pospolity 32 35 4 8 dobry zakleszczony z klonem pospolitym numer 930  16 4 średnia 

930 Acer platanoides Klon pospolity 100 144 5 15 zły 
duży ubytek kory, blizna po usunięciu konaru 
próchnieje, żerują tam owady, posusz 40%, 

gniazdo w koronie 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

48 3 średnia 

931 Acer negundo Klon jesionolistny 119+104 129+128 12 18 średni 
znaczne ubytki kory, drzewo rozłożyste, jeden z 

konarów mocno pochylony, posusz 30% 
do obserwacji, cięcia 

sanitarne 
27 2 niska 

932 Acer platanoides Klon pospolity 49 66 8 16 dobry rozwidlenie V-kształtne z rysą  24 4 średnia 

933 Acer negundo Klon jesionolistny 88 111 6 16 średni pochylony w stronę ścieżki, posusz 20% do obserwacji 20 2 niska 

934 Acer platanoides Klon pospolity 119+93 177 4 14 dobry niewielkie ubytki w korze  56 6 wysoka 

935 Acer platanoides Klon pospolity 74+35 122 5 14 dobry   35 5 wysoka 

936 Acer platanoides Klon pospolity 36 51 3 8 dobry   18 4 średnia 

937 Acer platanoides Klon pospolity 43 56 4 12 dobry   21 4 średnia 

938 Acer platanoides Klon pospolity 46 60 4 15 dobry   22 4 średnia 

939 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 37+35+33+31 73 4 8 dobry   29 4 średnia 

940 Acer platanoides Klon pospolity 29 38 3,5 7 dobry podrost 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

15 4 średnia 

941 Acer platanoides Klon pospolity 40 59 4 12 dobry   20 4 średnia 

942 Acer platanoides Klon pospolity 41 55 4 12 dobry 
wygięty przy podstawie, ponieważ rośnie na 

skarpie, odsłonięte korzenie 
zasypać korzenie 20 4 średnia 
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943 Acer platanoides Klon pospolity 35 46 5 14 dobry lekko pochylony wierzchołek  17 4 średnia 

944 Acer platanoides Klon pospolity 
59+50+44+44+2

6 
155 9 14 dobry 

pędy zakleszczające się, usunąć najmniejszy 
konar 

usunąć najmniejszy konar 28 4 średnia 

945 Acer platanoides Klon pospolity 101 133 7 16 dobry podłużne pęknięcia kory, zasklepione  48 5 wysoka 

946 Acer platanoides Klon pospolity 115 137 7 16 dobry   55 6 wysoka 

947 Acer platanoides Klon pospolity 32 44 3 14 średni pokrzywiony przewodnik, rośnie w zagęszczeniu 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
16 3 średnia 

948 Acer platanoides Klon pospolity 65 95 5 15 dobry   31 5 wysoka 

949 Acer platanoides Klon pospolity 56 80 5 15 dobry   27 4 średnia 

950 Acer platanoides Klon pospolity 20 39 4 7 średni korona słabo rozwinięta, podrosty 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
10 3 średnia 

951 Acer platanoides Klon pospolity 22 35 3 9 dobry 
podrost, niewielkie pęknięcie kory przy podstawie 

pnia, korona słabo wykształcona 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
11 4 średnia 

952 Acer platanoides Klon pospolity 26 44 4 10 średni 
od podstawy pnia do 5m rana z próchniejącym 

drewnem 
 13 3 średnia 

953 Acer platanoides Klon pospolity 33 43 4 12 dobry 
u podstawy duża blizna po usuniętym konarze z 

próchnicą 
 16 4 średnia 

954 Acer platanoides Klon pospolity 70+66 134 7 16 dobry korona lekko asymetryczna, posusz 10%  34 5 wysoka 

955 Acer platanoides Klon pospolity 37+31+30 92 8 15 dobry   18 4 średnia 

956 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 38 46 3 7 średni 
lekko pochylony, ubytki kory w górnej części 

konaru, posusz 10% 
 30 4 średnia 

957 Acer platanoides Klon pospolity 62 82 6 14 dobry   30 5 wysoka 

958 Acer platanoides Klon pospolity 61+51 117 6 16 dobry rozwidlenie V-kształtne z rysą  29 4 średnia 

959 Acer platanoides Klon pospolity 56 70 5 14 dobry 
korona asymetryczna ze względu na sąsiadujące 

drzewa 
 27 4 średnia 

960 Acer platanoides Klon pospolity 50 70 4 14 dobry posusz 10%  24 4 średnia 

961 Acer platanoides Klon pospolity 73 93 7 16 średni 
u podstawy niewielka  rana z próchniejącym 

drewnem, ślady żerowania owadów, posusz 15% 
 35 4 średnia 

962 Acer platanoides Klon pospolity 90+76 164 7 18 dobry rozłożysty, posusz 10%, odsłonięte korzenie zasypać korzenie 43 5 wysoka 

963 Acer platanoides Klon pospolity 74 92 7 14 dobry pęknięta kora  35 5 wysoka 

964 Acer platanoides Klon pospolity - - 5 8 dobry 
kępa podrostów, 3 pędy wyrastają z jednego 

miejsca 
 <10 4 średnia 

965 Acer platanoides Klon pospolity 181+155 245 13 18 dobry posusz 20%  85 6 wysoka 

966 Acer platanoides Klon pospolity 83+52+37 195 8 16 dobry posusz 10%, odsłonięte korzenie zasypać korzenie 40 5 wysoka 

967 Acer platanoides Klon pospolity 28 42 4 9 średni lekko pochylony, posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
14 3 średnia 

968 Acer platanoides Klon pospolity 121 147 9 16 średni 
seria ran od podstawy pnia do 4m ze śladami 

żerowania owadów, odsłonięte drewno 
 57 5 wysoka 

969 Acer platanoides Klon pospolity 174 214 8 15 średni rany od podstawy pnia do 4m, odsłonięte korzenie zasypać korzenie 82 5 wysoka 

970 Acer platanoides Klon pospolity - - 3 4 dobry kępa podrostów z wyciętego drzewa 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 4 średnia 

971 Acer platanoides Klon pospolity 41 57 6 12 dobry rośnie na zwałce śmieci  20 4 średnia 

972 Acer platanoides Klon pospolity 94 108 6 15 dobry rośnie na zwałce śmieci  45 5 wysoka 

973 Acer platanoides Klon pospolity 78+66 138 7 15 dobry rośnie na zwałce śmieci  37 5 wysoka 

974 Acer platanoides Klon pospolity 71 80 6 15 dobry rośnie na zwałce śmieci  34 5 wysoka 

975 Acer platanoides Klon pospolity 117 135 7 16 dobry korona asymetryczna, rośnie na zwałce śmieci  55 6 wysoka 
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976 Acer platanoides Klon pospolity 43 52 4 8 średni 
pokrzywiony przewodnik, pochylony, posusz 10%, 

rośnie na zwałce śmieci 
 21 3 średnia 

977 Acer platanoides Klon pospolity 28 41 3 10 średni 
asymetryczna korona, rośnie w zagęszczeniu, na 

zwałce śmieci, posusz 10% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
14 3 średnia 

978 Acer platanoides Klon pospolity 36+25 49+34 4 10 średni 
asymetryczna korona, rośnie w zagęszczeniu, na 

zwałce śmieci 
 18 3 średnia 

979 Acer platanoides Klon pospolity 73 84 6 15 średni posusz 30%  35 4 średnia 

980 Acer platanoides Klon pospolity 123 163 10 16 dobry rośnie na zwałce gruzu, posusz 10%  58 6 wysoka 

981 Acer platanoides Klon pospolity 61+60+44+33 103+75+43 9 15 dobry 
zakleszczające się konary, rośnie na zwałce gruzu 

i śmieci 
cięcia sanitarne 29 4 średnia 

982 Acer platanoides Klon pospolity 82 103 7 16 dobry rośnie na zwałce gruzu, gniazdo w koronie  39 5 wysoka 

983 Acer platanoides Klon pospolity 50 64 6 13 dobry lekko pochylony  24 4 średnia 

984 Acer platanoides Klon pospolity 91 109 7 15 dobry 
korona asymetryczna ze względu na duże 

zagęszczenie 
 43 5 wysoka 

985 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 45+12 69+41 3 9 zły zamierający 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
34 3 średnia 

986 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 98 113 9 15 średni 
korona asymetryczna, lekko pochylony w dół 

skarpy, posusz 25% 
 65 5 wysoka 

987 Tilia cordata Lipa drobnolistna 96 110 5 14 dobry   36 5 wysoka 

988 Acer platanoides Klon pospolity 160 192 14 18 dobry 
regularny pokrój, prosty przewodnik, odsłonięte 

korzenie 
zasypać korzenie 75 6 wysoka 

989 Acer platanoides Klon pospolity 115 159 12 17 dobry niewielka rana odsłaniająca drewno, posusz 10%  55 6 wysoka 

990 Acer platanoides Klon pospolity 123+113+98 202 12 17 dobry w rozwidleniu konarów gromadzi się wilgoć  58 6 wysoka 

991 Acer platanoides Klon pospolity 108 140 9 15 dobry   51 6 wysoka 

992 Pyrus pyraster Grusza pospolita 81 83 4 11 zły 
ubytki kory, zamierający wierzchołek, rdza gruszy, 

posusz 40% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
35 3 średnia 

993 Pyrus pyraster Grusza pospolita 66 88 7 15 dobry przewodnik wyprostowany  28 4 średnia 

994 Acer platanoides Klon pospolity 26 31 4,5 8 średni 
podrost, korona przekrzywiona ze względu na 

duże zagęszczenie 
 13 3 średnia 

995 Acer platanoides Klon pospolity 82+55 148 7 16 dobry   39 5 wysoka 

996 Acer platanoides Klon pospolity 52 72 6 16 dobry podrost klonu pospolitego podrost do usunięcia 25 4 średnia 

997 Acer platanoides Klon pospolity 61 77 5 14 dobry 
korona asymetryczna ze względu na bliskość z 

innymi drzewami 
 29 4 średnia 

998 Acer platanoides Klon pospolity 49 58 5 14 dobry   24 4 średnia 

999 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
104+52+50+34+

34 
176 10 12 zły 

na wysokości 1m rana z próchnicą i grzybami, 
grzyby kapeluszowe, posusz 20% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

69 4 średnia 

1000 Acer platanoides Klon pospolity 143 180 9 16 dobry odsłonięte korzenie zasypać korzenie 68 6 wysoka 

1001 Acer platanoides Klon pospolity 47 65 5 14 dobry 
korona asymetryczna ze względu na duże 

zagęszczenie 
 23 4 średnia 

1002 Acer platanoides Klon pospolity 53 73 5 14 dobry 
korona asymetryczna ze względu na duże 

zagęszczenie 
 26 4 średnia 

1003 Acer platanoides Klon pospolity 78+77+66+28 177 8 13 średni 
rozłożysty, wyeksponowany, zakleszczające się 
konary, jeden z konarów martwy do usunięcia, 

posusz 30% 
do obserwacji 37 4 średnia 

1004 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
54 77 4,5 5 średni   22 2 niska 

1005 Acer platanoides Klon pospolity 87 107 6 14 dobry   41 5 wysoka 
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1006 Acer platanoides Klon pospolity 73 88 5 15 dobry korona asymetryczna  35 5 wysoka 

1007 
Acer platanoides, 

Crataegus monogyna 
Klon pospolity, głóg 

jednoszyjkowy 
- - 15x5 4 średni grupa odrostów z wyciętego drzewa 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
<10 3 średnia 

1008 Acer platanoides Klon pospolity 118 137 9 16 dobry korona asymetryczna, posusz 5%  56 6 wysoka 

1009 Acer platanoides Klon pospolity - - 30x4 3,5 średni grupa podrostów wyrastająca z pnia 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

1010 Acer platanoides Klon pospolity 111 139 7 13 dobry   53 6 wysoka 

1011 Acer platanoides Klon pospolity 121 151 7 13 dobry pęknięcia na korze  57 6 wysoka 

1012 Acer platanoides Klon pospolity 152+137 293 11 15 dobry ślady po licznych cięciach  72 6 wysoka 

1013 Acer platanoides Klon pospolity 164 194 8 15 dobry ślady po cięciach z próchnicą  77 6 wysoka 

1014 Acer platanoides Klon pospolity 151 192 8 15 dobry   71 6 wysoka 

1015 Acer platanoides Klon pospolity 158 188 7 15 dobry posusz 5%  74 6 wysoka 

1016 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1017 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1018 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 2,5 martwy martwe opalikowane nowe nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1019 Acer platanoides Klon pospolity 69 82 5 9 dobry nowe nasadzenie  33 5 wysoka 

1020 Acer platanoides Klon pospolity 89 98 5 12 dobry 
rana od podstawy pnia do wysokości 1,5m, 

odsłania drewno, lekko pochylony 
 42 5 wysoka 

1021 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1022 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 2,5 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1023 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4,5 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1024 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1025 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 2,5 martwy martwe opalikowane nowe nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1026 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3 dobry przechylony  <10 4 średnia 

1027 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 2 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1028 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1029 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1030 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1031 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1032 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1033 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 średni pochylone nowe nasadzenie  <10 3 średnia 

1034 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1035 Acer platanoides Klon pospolity 64 76 6 6 średni opiera się o ogrodzenie, posusz 50%  31 4 średnia 

1036 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 3,5 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1037 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,7 3 średni nowe nasadzenie  <10 3 średnia 

1038 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 2,5 martwy martwe opalikowane nowe nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1039 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 2 dobry 
nowe nasadzenie, porośnięte przez winobluszcz 

pięciolistkowy 
 <10 4 średnia 

1040 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 średni zagłuszony przez winobluszcz pięciolistkowy  <10 3 średnia 

1041 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1042 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1,5 3,5 dobry lekko pochylone nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1043 Acer platanoides Klon pospolity 105 124 6 12 dobry pęknięcia kory na pniu  50 6 wysoka 

1044 Acer platanoides Klon pospolity 93 128 7 10 dobry u podstawy blizna po uciętym konarze  44 5 wysoka 

1045 Acer negundo Klon jesionolistny 119 146 9 16 dobry   27 3 średnia 

1046 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 
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1047 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1048 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4,5 dobry   <30 4 średnia 

1049 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1,5 2,5 dobry opalikowane nowe nasadzenie, palik do usunięcia palik do usunięcia <10 4 średnia 

1050 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1,5 2 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1051 Acer platanoides Klon pospolity 110 133 6 13 dobry   52 6 wysoka 

1052 Acer platanoides Klon pospolity 88 111 4 12 średni korona asymetryczna  42 4 średnia 

1053 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 martwy martwe opalikowane nowe nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1054 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 dobry   <30 4 średnia 

1055 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3,5 średni opalikowane nowe nasadzenie  <10 3 średnia 

1056 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 3,5 średni głuszony przez winobluszcz pięciolistkowy  <30 3 średnia 

1057 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1058 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1059 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3,5 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1060 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry opalikowane nasadzenie do usunięcia <10 4 średnia 

1061 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3,5 dobry 
opalikowane nasadzenie, podrost orzecha 

włoskiego 
 <10 4 średnia 

1062 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1063 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 zły opalikowane nowe nasadzenie  <10 2 niska 

1064 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 średni opalikowane nowe nasadzenie  <10 3 średnia 

1065 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 3,5 dobry   <30 4 średnia 

1066 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 3,5 dobry   <30 4 średnia 

1067 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 średni opalikowane nowe nasadzenie  <10 3 średnia 

1068 Tilia cordata Lipa drobnolistna - - 2,5 4 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1069 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 2,5 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1070 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 2,5 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1071 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1072 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 dobry lekko pochylone nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1073 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1,5 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1074 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3,5 dobry nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1075 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 5 dobry ukształtowana gęsta korona  <30 4 średnia 

1076 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 5 dobry ukształtowana gęsta korona  <30 4 średnia 

1077 Robinia pseudoacacia Robinia biała 68 86 5 9 dobry odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 33 4 średnia 

1078 Robinia pseudoacacia Robinia biała 73 94 6 11 dobry   36 4 średnia 

1079 Robinia pseudoacacia Robinia biała 69+69 94+83 6 13 dobry u podstawy rana 25x10cm odsłaniająca drewno  34 4 średnia 

1080 Acer negundo Klon jesionolistny 66 77 6 8 dobry lekko pochylony, kolizja z robinią białą numer 1083 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
15 3 średnia 

1081 Acer negundo Klon jesionolistny 45 69 4,5 7 dobry lekko pochylony  11 3 średnia 

1082 Robinia pseudoacacia Robinia biała 91 119 6 11 dobry jemioła  45 4 średnia 

1083 Robinia pseudoacacia Robinia biała 77+28 100 5 12 dobry kolizja z klonem jesionolistnym numer 1080  38 4 średnia 

1084 Robinia pseudoacacia Robinia biała 71+24 84 5 11 dobry korona asymetryczna  35 4 średnia 

1085 
Sambucus nigra, 

Crataegus monogyna 
Bez czarny, głóg 
jednoszyjkowy 

- - 3,5 6 średni 
grupa 2 sztuk krzewów, wyrastają z jednego 

miejsca 
usunąć bez czarny <10 3 średnia 

1086 
Crataegus monogyna, 
Acer negundo, Prunus 

domestica 

Głóg jednoszyjkowy, 
klon jednoszyjkowy, 

śliwa domowa 
mirabelka 

- - 8x4 5 średni grupa podrostów porastających stromą skarpę 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 2 niska 

1087 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 4 dobry podrost  <10 4 średnia 
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1088 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 58+51+41+37 122 5 7 średni 
przegęszczony, mocno zarośnięty przez podrosty, 

jemioła 
cięcia sanitarne 42 4 średnia 

1089 
Ligustrum vulgar, Acer 

platanoides, Prunus 
sp. 

Ligustr pospolity, klon 
pospolity, wiśnia 

- - 4x3 5 średni 
grupa, duży okaz ligustru pospolitego z 

pojedynczymi  podrostami klonu pospolitego i wiśni 

cięcia pielęgnacyjne 
ligustru, podrosty do 

usunięcia 
<10 2 niska 

1090 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
47+41+39+39+2

8+26+26+24 
113+57+30 6 8 średni zakleszczające się konary, jemioła  35 4 średnia 

1091 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 32+28+17+15 64 4 5 dobry 
zakleszczające się konary, rozszczepka pospolita 

na pniu 
 26 4 średnia 

1092 

Rosa sp, Crataegus 
monogyna, Acer 

platanoides, Ligustrum 
vulgar, Quercus rubra, 

Acer negundo 

Róża, głóg 
jednoszyjkowy, klon 

pospolity, ligustr 
pospolity, dąb 

szypułkowy, klon 
jesionolistny 

- - 9x4 4 średni  cięcia sanitarne <30 2 niska 

1093 Acer platanoides Klon pospolity 29 45 3,5 6 dobry przewodnik wyprostowany  15 4 średnia 

1094 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 29+22+22+21 79 4 5 zły 
zamierający, ubytki kory, ślady żerowania owadów, 

posusz 90% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
24 2 niska 

1095 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 40+27+27 69 5 5 średni 
zakleszczające się konary, rośnie w dużej bliskości 
z podrostem głogu jednoszyjkowego, z którym jest 

w kolizji 
cięcia sanitarne 31 4 średnia 

1096 

Acer platanoides, 
Crataegus monogyna, 
Acer negundo, Juglans 

regia, Prunus 
domestica, Rosa sp. 

Klon pospolity, głóg 
jednoszyjkowy, klon 
jesionolistny, orzech 
włoski, śliwa domowa 

mirabelka, róża 

- - 13x10 do 5 średni grupa podrostów i krzewów rosnących na skarpie  <10 2 niska 

1097 Acer platanoides Klon pospolity 63 72 5 10 dobry 
asymetryczna korona ze względu na duże 
zagęszczenie, zabliźniona rana na pniu, 

 30 5 wysoka 

1098 Acer platanoides Klon pospolity 44 56 5 10 dobry 
asymetryczna korona ze względu na duże 

zagęszczenie 
 21 4 średnia 

1099 Acer platanoides Klon pospolity 63+31 74 5 10 dobry 
asymetryczna korona ze względu na duże 
zagęszczenie, podrost klonu pospolitego 

podrost do usunięcia 30 5 wysoka 

1100 Acer platanoides Klon pospolity 65 80 5 10 dobry lekko pochylone  31 5 wysoka 

1101 Acer platanoides Klon pospolity 76 87 6 10 dobry   36 5 wysoka 

1102 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry gęsty krzew  <30 4 średnia 

1103 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 3,5 4 dobry pokrój małego drzewka  <10 3 średnia 

1104 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
39+38+37 69 5 4 dobry   15 3 średnia 

1105 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
25+24+21 64 3,5 4 średni   8 2 niska 

1106 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry gęsty krzew  <30 4 średnia 

1107 Acer platanoides Klon pospolity 27 35 3 6 dobry wyprostowany przewodnik  14 4 średnia 

1108 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
40+37+36+27+2

3 
77 4 4 zły zamierający, posusz 80% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

31 3 średnia 

1109 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 64+54+48+47 117 5 6 zły 
zamierający, u podstawy pnia rana wys. 0,5m 

odsłaniająca drewno ze śladami żerowania 
owadów, odsłonięte korzenie 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

45 3 średnia 
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1110 Pyrus pyraster Grusza pospolita 86+85 153 6 10 średni   37 4 średnia 

1111 Acer platanoides Klon pospolity 148+115 224 10 18 dobry   70 6 wysoka 

1112 
Acer platanoides, Acer 

negundo, Rosa sp., 
Crataegus monogyna 

Klon pospolity, klon 
jesionolistny, róża, 
głóg jednoszyjkowy 

- - 21x12 4 średni grupa podrostów na skarpie 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 2 niska 

1113 Acer platanoides Klon pospolity 95+77+44 181 9 14 dobry rośnie na zwałce gruzu  45 5 wysoka 

1114 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
24+23+19+19+1

6 
95 3,5 5 zły zamierający, posusz 75% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

21 2 niska 

1115 Acer negundo Klon jesionolistny 29 37 4 8 dobry lekko pochylony  8 3 średnia 

1116 Acer platanoides Klon pospolity 39 47 4,5 7 dobry 
bardzo blisko śliwy domowej mirabelki numer 

1117, w kolizji z nią 
 19 4 średnia 

1117 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
73+63+57+45 135 7 6 zły 

posusz 70%, w kolizji z klonem pospolitym numer 
1116 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

31 2 niska 

1118 Acer platanoides Klon pospolity 35 44 3,5 7 dobry w kolizji z śliwą domową mirabelką numer 1117  17 4 średnia 

1119 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
95+70+64+47+4

0 
179 10 7 zły 

koliduje z klonem pospolitym numer 1120, posusz 
60%, jemioła 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

64 4 średnia 

1120 Acer platanoides Klon pospolity 60 75 5 10 dobry koliduje z głogiem jednoszyjkowym numer 1119  29 4 średnia 

1121 Acer platanoides Klon pospolity 48 54 3,5 11 dobry   23 4 średnia 

1122 

Prunus domestica, 
Crataegus monogyna, 

Acer platanoides, 
Rosa sp, Mahonia sp 

Śliwa domowa 
mirabelka, głóg 

jednoszyjkowy, klon 
pospolity, róża, 

mahonia 

- - 22x14 5 średni grupa podrostów luźno porastających skarpę  <10 2 niska 

1123 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 94 90 6 11 średni 
zakleszczające się konary, pęknięcie do wysokości 

2,5m, posusz 30% 
 63 5 wysoka 

1124 Acer platanoides Klon pospolity 33 44 3,5 10 dobry   16 4 średnia 

1125 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 55+46 70 4,5 7 zły przegęszczony krzew, posusz 40%  40 3 średnia 

1126 Acer platanoides Klon pospolity 29+46 59+36 4 7 dobry odrosty korzeniowe  22 4 średnia 

1127 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 średni przegęszczony krzew cięcia sanitarne <30 3 średnia 

1128 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
65+51+48+48+3
7+32+31+31+26

+26+23 
276 8 7 zły stary, rozłożysty egzemplarz, posusz 40%  46 3 średnia 

1129 Juglans regia Orzech włoski 47 76 5 6 dobry 
lekko pochylony, w kolizji z podrostem głogu 

jednoszyjkowego i klonu pospolitego 
 18 3 średnia 

1130 Acer platanoides Klon pospolity 67+59 114 6 13 dobry   32 5 wysoka 

1131 Acer platanoides Klon pospolity 60 93 4,5 9 średni 
uszkodzenia na pniu 30cm, lekko pochylony, 

korona asymetryczna, posusz 15% 

do usunięcia ze względu 
na zmianę 

zagospodarowania 
29 3 średnia 

1132 Acer platanoides Klon pospolity 126 150 9 12 dobry posusz 10%  60 6 wysoka 

1133 Acer platanoides Klon pospolity 61 73 5 12 dobry 
lekko pochylony, korona asymetryczna, 

zakleszczające się konary z klonem pospolitym 
numer 1134 

 29 4 średnia 

1134 Acer platanoides Klon pospolity 45 65 4 12 średni w kolizji z klonem pospolitym numer 1133 cięcia sanitarne 22 3 średnia 

1135 Acer platanoides Klon pospolity 94 126 7 12 dobry 
u podstawy pnia rana odsłaniająca drewno 

25x3cm, posusz 10% 
 45 5 wysoka 

1136 Acer platanoides Klon pospolity 50+48+42+27 134 6 13 średni 
3 rany spowodowane uszkodzeniami 

mechanicznymi 
 24 3 średnia 
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1137 Acer platanoides Klon pospolity 58+55+52 69+69 10 13 dobry 
zrośnięty z klonem jesionolistnym numer 1139, 

posusz 15% 
 28 4 średnia 

1138 

Crataegus monogyna, 
Acer negundo, Prunus 

domestica, Acer 
platanoides 

Głóg jednoszyjkowy, 
klon jesionolistny, 

śliwa domowa 
mirabelka, klon 

pospolity 

- - 14x10 5 średni grupa podrostów luźno porastających skarpę cięcia sanitarne <10 2 niska 

1139 Acer negundo Klon jesionolistny 70 - 9 13 dobry 
zrośnięty z wyrastającym z tego samego miejsca 

klonem pospolitym numer 1137 
 16 3 średnia 

1140 Acer negundo Klon jesionolistny 61 73 5 9 dobry pochylony w stronę skarpy, odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 14 3 średnia 

1141 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 6 średni podrost, luźna korona  <10 3 średnia 

1142 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 44 60 3 7 średni posusz 30%  33 4 średnia 

1143 Juglans regia Orzech włoski 52 70 4 7 dobry lekko pochylony  19 3 średnia 

1144 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 2 dobry podrost  <10 4 średnia 

1145 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 42 45 3,5 6 średni podrost klonu pospolitego, gniazdo w koronie podrost do usunięcia 32 4 średnia 

1146 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry krzewiasta forma  <30 4 średnia 

1147 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
35+32+22+17+1
6+15+14+13+12 

105 5 6 średni 
krzew przegęszczony, zakleszczające się gałęzie, 

gniazdo w koronie, podrost klonu pospolitego i 
klonu jesionolistnego 

 28 3 średnia 

1148 Acer negundo Klon jesionolistny 37 50 3 8 dobry rośnie w grupie podrostów, posusz 10%  10 3 średnia 

1149 
Acer negundo, Acer 

platanoides 
Klon jesionolistny, 

klon pospolity 
- - 7x4 7 dobry grupa podrostów  <10 3 średnia 

1150 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 45+20 60 4 7 średni podrost klonu pospolitego podrost do usunięcia 34 4 średnia 

1151 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 7 dobry wielopniowy podrost  <10 4 średnia 

1152 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 7 średni 
wielopniowy podrost, zakleszczające się konary, 

posusz 20% 
 <10 3 średnia 

1153 
Crataegus monogyna, 

Acer platanoides 
Głóg jednoszyjkowy, 

klon pospolity 
- - 4 6 zły 

grupa podrostów, wyrasta z jednego miejsca, 
posusz 50% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 2 niska 

1154 Quercus robur Dąb szypułkowy 55 71 5 8 dobry   36 5 wysoka 

1155 
Crataegus monogyna, 

Acer platanoides 
Głóg jednoszyjkowy, 

klon pospolity 
- - 5 7 średni grupa 3 podrostów 

cięcia sanitarne, głóg 
jednoszyjkowy do 

usunięcia 
<10 3 średnia 

1156 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 33+31+24 68 4 7 dobry podrost klonu pospolitego  27 4 średnia 

1157 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 33+28+26+19 81 4 6 dobry   27 4 średnia 

1158 
Crataegus monogyna, 

Acer platanoides 
Głóg jednoszyjkowy, 

klon pospolity 
- - 4 6 średni 

grupa podrostów wyrastających z jednego miejsca, 
posusz 10% 

 <10 3 średnia 

1159 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 51 63 4,5 7 dobry 
konary zakleszczające się, podrost klonu 

pospolitego 

podrost klonu pospolitego 
do usunięcia, cięcia 

sanitarne 
37 5 wysoka 

1160 Acer platanoides Klon pospolity 44 60 4 8 średni podrost głogu jednoszyjkowego i klonu pospolitego podrosty do usunięcia 21 3 średnia 

1161 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 7 średni forma krzewiasta  <30 3 średnia 

1162 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 34+31+30+21 77 4,5 5 dobry  cięcia sanitarne 27 4 średnia 

1163 Quercus robur Dąb szypułkowy 62 80 5 13 dobry   41 5 wysoka 

1164 Quercus robur Dąb szypułkowy 48 63 5 10 dobry   32 5 wysoka 

1165 
Crataegus monogyna, 
Acer platanoides, Acer 

negundo 

Głóg jednoszyjkowy, 
klon pospolity, klon 

jesionolistny 
- - 8x5 5 dobry grupa podrostów porastających skarpę  <10 3 średnia 
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1166 

Crataegus monogyna, 
Acer platanoides, Acer 

negundo, Prunus 
domestic 

Głóg jednoszyjkowy, 
klon pospolity, klon 
jesionolistny, śliwa 
domowa mirabelka 

- - 4x7 4 średni grupa podrostów luźno porastających skarpę cięcia sanitarne <10 2 niska 

1167 Acer platanoides Klon pospolity 61+56 100 6 14 dobry konary zakleszczające się ze sobą  29 4 średnia 

1168 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 35+24+24+19 64 4 7 zły 
blizny na konarach i rany, ubytek kory po 

wyłamanym konarze, posusz 10% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
28 2 niska 

1169 Acer platanoides Klon pospolity 122 150 12 15 dobry 
zakleszczające się konary z klonem pospolitym 

numer 1170 
 58 6 wysoka 

1170 Acer platanoides Klon pospolity 108+48 112+50 10 15 dobry 
zakleszczające się konary z klonem pospolitym 

numer 1169 
 51 6 wysoka 

1171 
Acer platanoides, 
Sambucus nigra 

Klon pospolity, bez 
czarny 

- - 7x1,5 4 średni podrosty 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 3 średnia 

1172 Acer platanoides Klon pospolity - - 1,5 4,5 dobry podrost 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
<10 4 średnia 

1173 Juglans regia Orzech włoski 35 46 4 9 dobry lekko pochylony  13 3 średnia 

1174 Acer platanoides Klon pospolity 40 48 4 9 dobry podrost orzecha włoskiego  20 4 średnia 

1175 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
55 55 5 6 średni uszkodzenia mechaniczne kory, posusz 30%  22 2 niska 

1176 Acer platanoides Klon pospolity - - 2 6 dobry podrost  <10 4 średnia 

1177 Acer platanoides Klon pospolity 131 159 8 11 dobry 
rozłożysty egzemplarz, odsłonięte korzenie, 

odrosty korzeniowe 
odrosty do usunięcia 62 6 wysoka 

1178 Acer negundo Klon jesionolistny 60 70 7 8 dobry odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 14 3 średnia 

1179 Acer negundo Klon jesionolistny - - 8 6 średni wielopniowy podrost  <10 2 niska 

1180 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
50+25 63 3 5 dobry   20 3 średnia 

1181 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 88 86 5 8 średni   60 5 wysoka 

1182 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
36+16+16 50 4 4 średni rośnie w dużym zagęszczeniu  13 2 niska 

1183 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 2,5 4 dobry podrost krzewiasty  <10 3 średnia 

1184 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
39+29+24 61 3,5 4,5 dobry lekko pochylony  15 3 średnia 

1185 Quercus robur Dąb szypułkowy 32 48 3 6 dobry rośnie w zagęszczeniu  22 4 średnia 

1186 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 33+33+20 72 4 4 zły 
rozszczepka pospolita, krzew przegęszczony, 

posusz 30% 
do usunięcia ze względu 

na zły stan zdrowotny 
27 2 niska 

1187 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5 6 zły rozszczepka pospolita  <30 2 niska 

1188 Acer platanoides Klon pospolity 33 45 4 6 dobry  do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

16 4 średnia 

1189 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
86+52+52+48+4

1+33 
138+81 7 8 średni konary zakleszczają się, posusz 20% 

do obserwacji, cięcia 
sanitarne 

37 3 średnia 

1190 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
33+24+21+18+1

7+15+15 
82+55 5 5 zły krzew przegęszczony, jemioła 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

27 2 niska 

1191 
Prunus domestica, 

Crataegus monogyna, 
Acer platanoides 

Śliwa domowa 
mirabelka, głóg 

jednoszyjkowy, klon 
pospolity 

- - 24x14 5 średni grupa podrostów gęsto porastających skarpę  <10 2 niska 
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1192 
Crataegus monogyna, 

Acer platanoides 
Głóg jednoszyjkowy, 

klon pospolity 
- - 5x3 4 dobry 

grupa 3 sztuk podrostów głogu jednoszyjkowego i 
1 sztuka klonu pospolitego 

 <10 4 średnia 

1193 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 5 dobry luźna korona  <30 4 średnia 

1194 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 średni wielopniowy krzew, przegęszczony w dolnej części cięcia sanitarne <30 3 średnia 

1195 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
28+27+24 55 3,5 5 dobry regularny pokrój  10 3 średnia 

1196 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 

36+28+27+27+2
7+24+22+19+15
+13+13+12+10 

99 7 7 dobry korona przegęszczona, zakleszczające się konary cięcia sanitarne 13 3 średnia 

1197 
Prunus domestica, 

Crataegus monogyna, 
Acer platanoides 

Śliwa domowa 
mirabelka, głóg 

jednoszyjkowy, klon 
pospolity 

- - 12x5 do 5 średni grupa podrostów porastających skarpę cięcia sanitarne <10 2 niska 

1198 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 dobry pokrój krzewiasty, luźna korona  <30 4 średnia 

1199 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4,5 średni grupa 2 sztuk  <30 3 średnia 

1200 
Prunus domestica, 

Crataegus monogyna 

Śliwa domowa 
mirabelka, głóg 
jednoszyjkowy 

- - 5 6 średni grupa rosnąca w zagęszczeniu cięcia sanitarne <10 2 niska 

1201 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
26+26+26+25+2

5+24+21 
86 5 6 dobry lekko zagęszczony cięcia pielęgnacyjne 9 3 średnia 

1202 Juglans regia Orzech włoski 37+34 72 5 6 dobry 
rośnie w zagęszczeniu, usunąć podrost głogu 

jednoszyjkowego 
podrost do usunięcia 14 3 średnia 

1203 Acer platanoides Klon pospolity 35 50 3 7 dobry   17 4 średnia 

1204 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
136+115+97 208+33 10 12 średni 

konary zakleszczające się, pęknięcia w korze, 
obficie owocuje, posusz 20%, gniazdo w koronie 

 60 4 średnia 

1205 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
67 72 4,5 6 dobry zakleszczające się konary, odrosty korzeniowe odrosty do usunięcia 28 3 średnia 

1206 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
60 71 4 8 dobry podrost klonu pospolitego podrost do usunięcia 25 3 średnia 

1207 Juglans regia Orzech włoski - - 2,5 3 dobry podrost  <10 3 średnia 

1208 Acer platanoides Klon pospolity 62 76 4,5 10 średni znaczne ubytki w korze, podrost podrost do usunięcia 30 4 średnia 

1209 Quercus robur Dąb szypułkowy 73+59+58+41 79+78+69+46 8 12 dobry 
podrost głogu jednoszyjkowego i śliwy domowej 

mirabelki 
podrosty do usunięcia 48 5 wysoka 

1210 Acer platanoides Klon pospolity 90 114 7 11 średni 
u podstawy pnia karpa po usuniętym drzewie, rana 

do wysokości 1,5m o szerokości 30cm, oraz 
podłużna rana 1m odsłaniająca drewno 

 43 4 średnia 

1211 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 3 3,5 zły podrost, posusz 40% 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

<10 1 niska 

1212 Acer platanoides Klon pospolity 110+85+79 142+125 8 12 dobry ubytki w korze, podrost śliwy domowej mirabelki podrost do usunięcia 52 6 wysoka 

1213 Acer platanoides Klon pospolity 69+68+56 83+79+61 7 10 dobry 
jeden konar usunięty na wysokości 1m, rany na 

pniu 
 33 5 wysoka 

1214 Acer platanoides Klon pospolity 66+59+52 78+64+60 7 10 dobry   32 5 wysoka 

1215 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 11x5 5 dobry grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

1216 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 4 4 dobry podrost 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 
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1217 Acer platanoides Klon pospolity 154 155 8 12 dobry  
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

73 6 wysoka 

1218 Acer platanoides Klon pospolity 166 202 11 12 dobry   78 6 wysoka 

1219 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,3 2,5 martwy nowe opalikowane nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1220 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,3 2,5 martwy nowe opalikowane nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1221 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3,5 dobry   <30 4 średnia 

1222 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 dobry   <30 4 średnia 

1223 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 4 dobry   <30 4 średnia 

1224 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 2,5 martwy nowe opalikowane nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1225 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 3 martwy nowe nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1226 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 2 średni zagłuszony przez winobluszcz pięciolistkowy 
usunąć winobluszcz 

pięciolistkowy 
<10 3 średnia 

1227 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 2 średni zagłuszony przez winobluszcz pięciolistkowy 
usunąć winobluszcz 

pięciolistkowy 
<10 3 średnia 

1228 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 średni zagłuszony przez winobluszcz pięciolistkowy 
usunąć winobluszcz 

pięciolistkowy 
<10 3 średnia 

1229 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 dobry luźna korona  <10 4 średnia 

1230 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 1,5 średni   <10 3 średnia 

1231 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 3 martwy nowe nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1232 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,5 3 martwy nowe nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1233 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 2 dobry   <10 4 średnia 

1234 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 zły nowe nasadzenie  <10 2 niska 

1235 Juglans regia Orzech włoski 29+13 56 4 3,5 średni podrost  11 2 niska 

1236 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 6 dobry mocno porośnięty winobluszczem pięciolistkowym  <30 4 średnia 

1237 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x8 4 średni grupa 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 3 średnia 

1238 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
34+26+22 83 4,5 4 średni porośnięty winobluszczem pięciolistkowym cięcia sanitarne 13 2 niska 

1239 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 średni 
porośnięty winobluszczem pięciolistkowym, posusz 

20% 
 <30 3 średnia 

1240 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
55+40+37+36+3

0+18 
141 5 5 dobry porośnięty winobluszczem pięciolistkowym, jemioła  40 5 wysoka 

1241 

Crataegus monogyna, 
Robinia pseudoacacia, 
Quercus rubra, Acer 

platanoides, 
Parthenocissus 

quinquefolia 

Głóg jednoszyjkowy, 
robinia biała, klon 

pospolity, 
winobluszcz 

pięciolistkowy 

- - 11x9 do 7 dobry grupa gęsto porastający stromą skarpę 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 3 średnia 

1242 Robinia pseudoacacia Robinia biała 52 67 5 9 dobry u podstawy wygięty przewodnik , rośnie na skarpie  25 3 średnia 

1243 Robinia pseudoacacia Robinia biała 46 58 4 8 dobry   22 3 średnia 

1244 Robinia pseudoacacia Robinia biała 49 69 4 8 dobry   24 3 średnia 

1245 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 5x3 4 dobry grupa 2 sztuk 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<30 4 średnia 

1246 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry   <30 4 średnia 
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1247 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 32+28+21+15 69 3,5 4 dobry   26 4 średnia 

1248 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry   <30 4 średnia 

1249 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 3,5 4 dobry posusz 10% cięcia pielęgnacyjne <10 3 średnia 

1250 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
32+31+27+27+2

5+17+15 
132 5 6 dobry 

zakleszczające się gałęzie, przegęszczony, posusz 
10% 

cięcia sanitarne 26 4 średnia 

1251 Robinia pseudoacacia Robinia biała 43+42 81 5 10 dobry 
zakleszczony z głogiem jednoszyjkowym numer 

1250 
 20 3 średnia 

1252 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 64 93 6 7 dobry posusz 20%, jemioła cięcia sanitarne 45 5 wysoka 

1253 Robinia pseudoacacia Robinia biała 77 102 6 10 dobry   38 4 średnia 

1254 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 4x4 5 dobry grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

1255 Acer negundo Klon jesionolistny - - 6 7 dobry rozłożysty, wielopniowy podrost  <10 3 średnia 

1256 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 2,5 dobry podrost  <10 4 średnia 

1257 Robinia pseudoacacia Robinia biała 66+54 105 5 12 dobry odsłonięte korzenie zasypać korzenie 32 4 średnia 

1258 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 14x4 6 dobry grupa podrostów 
do usunięcia ze względu 

na zmianę 
zagospodarowania 

<10 3 średnia 

1259 Malus sp. Jabłoń 
41+37+35+32+2

7 
175 5 8 dobry 

drzewo regularne o wyeksponowanym pokroju, 
wielopniowy, konary zakleszczające się 

 16 4 średnia 

1260 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 48+31+31+17 58+48+44+29 5 7 dobry 
regularny pokrój, zakleszczające się konary, 

niewielkie uszkodzenia kory 
 36 5 wysoka 

1261 Pyrus pyraster Grusza pospolita 54 63 4 7 dobry   22 4 średnia 

1262 Pyrus pyraster Grusza pospolita 
144+104+81+77

+73+65+47 
270 11 9 dobry rozłożyste, wyeksponowane drzewo  64 6 wysoka 

1263 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 66+61+54+35 114 5 5 dobry rośnie blisko gruszy  46 5 wysoka 

1264 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 2,5 dobry podrost  <10 4 średnia 

1265 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
36+34+28+25+2

0+18 
75+65+45 6 6 średni ślady żerowania owadów, posusz 30% cięcia sanitarne 13 2 niska 

1266 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 5 dobry   <30 4 średnia 

1267 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 6 dobry   <30 4 średnia 

1268 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry   <30 4 średnia 

1269 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 5 dobry   <30 4 średnia 

1270 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 33+32+27+25 88 4 5 dobry zakleszczające się konary  27 4 średnia 

1271 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 średni   <10 3 średnia 

1272 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 średni nowe nasadzenie  <10 3 średnia 

1273 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 6 dobry nowe nasadzenie, pochylone  <10 4 średnia 

1274 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry nowe nasasdzenie  <10 4 średnia 

1275 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 średni nowe nasadzenie  <10 3 średnia 

1276 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4 dobry rozłożysty, pędy wchodzą na chodnik cięcia pielęgnacyjne <30 4 średnia 

1277 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry   <30 4 średnia 

1278 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 57 64 4 6 dobry   41 5 wysoka 

1279 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3,5 dobry   <30 4 średnia 

1280 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry   <30 4 średnia 

1281 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3,5 średni zagłuszony przez sąsiadujące głogi jednoszyjkowe  <30 3 średnia 
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Nr Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obw. na wys. 
130 cm [cm] 

Obw. na wys. 
5 cm [cm] 

Szer. kor 
[m] 

Wys. 
[m] 

Stan 
zdrowotny 

Uwagi Zalecenia 
Szacowany 

wiek 
Waloryzacja 

punkty 

Wartość 
określona na 

podstawie 
waloryzacji 

1282 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
46+43+42+34+2

6 
60+60+52 5 6 dobry   34 5 wysoka 

1283 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
44+41+33+31+2

0 
105 7 5 dobry   33 5 wysoka 

1284 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 48+43+40 100 7 5 dobry   36 5 wysoka 

1285 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 51 72 5 8 dobry 
rośnie blisko głogu jednoszyjkowego numer 1286, 

lekko przechylony za odrodzenie 
 25 4 średnia 

1286 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 40+31 83 3 7 dobry rośnie blisko jesionu wyniosłego numer 1285  31 5 wysoka 

1287 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 41+33 76 5 6 dobry lekko pochylony  32 5 wysoka 

1288 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 średni mocno pochylony  <30 3 średnia 

1289 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 średni pochylony  <30 3 średnia 

1290 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 0,7 3 średni nowe nasadzenie  <10 3 średnia 

1291 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 27+23 59 3 4 średni   23 3 średnia 

1292 Malus sp. Jabłoń 77 93 5 7 dobry posusz 10%  33 5 wysoka 

1293 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 44+26 54 3 5 średni lekko pochylony, posusz 10%  33 4 średnia 

1294 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 44+43+38+40 106+49 6 6 dobry   33 5 wysoka 

1295 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1,5 3 dobry 
podrost, w kolizji z głogiem jednoszyjkowym numer 

1294 
 <10 4 średnia 

1296 Acer platanoides Klon pospolity 97 116 7 10 dobry jemioła  46 5 wysoka 

1297 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 3 dobry   <30 4 średnia 

1298 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 4 dobry   <30 4 średnia 

1299 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry   <30 4 średnia 

1300 Acer platanoides Klon pospolity 65+51 80+66 7 8 dobry jemioła  31 5 wysoka 

1301 Acer platanoides Klon pospolity 66 80 6 10 dobry   32 5 wysoka 

1302 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 4 dobry w kolizji z klonem pospolitym numer 1301  <30 4 średnia 

1303 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 3,5 dobry luźna korona  <30 4 średnia 

1304 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3,5 4 dobry   <30 4 średnia 

1305 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1,5 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1306 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 dobry luźna korona  <30 4 średnia 

1307 Acer platanoides Klon pospolity 86 108 7 11 dobry   41 5 wysoka 

1308 Acer platanoides Klon pospolity 91+58 126 7 10 dobry opalikowane nowe nasadzenie  43 5 wysoka 

1309 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 martwy martwe opalikowane nowe nasadzenie do usunięcia <10 2 niska 

1310 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 zły zamierający do usunięcia <30 2 niska 

1311 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 2 średni pochylony, luźna korona  <30 3 średnia 

1312 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 3 3,5 dobry luźna korona  <30 4 średnia 

1313 Prunus domestica Klon pospolity 
68+29+19+18+1

7 
102 4,5 6 średni 

porośnięty winobluszczem pięciolistkowym, na 
pniu grzyby, posusz 20% 

 28 2 niska 

1314 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 2,5 średni zagłuszony przez winobluszcz pięciolistkowy 
winobluszcz pięciolistkowy 

do usunięcia 
<30 3 średnia 

1315 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3,5 średni zagłuszony przez winobluszcz pięciolistkowy 
winobluszcz pięciolistkowy 

do usunięcia 
<30 3 średnia 

1316 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 4 4,5 dobry zagłuszony przez winobluszcz pięciolistkowy 
winobluszcz pięciolistkowy 

do usunięcia 
<30 4 średnia 

1317 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 37+32 60 3,5 4 dobry zagłuszony przez winobluszcz pięciolistkowy 
winobluszcz pięciolistkowy 

do usunięcia 
29 4 średnia 

1318 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 

1319 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 1 3 dobry opalikowane nowe nasadzenie  <10 4 średnia 
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Nr Nazwa łacińska Nazwa polska 
Obw. na wys. 
130 cm [cm] 

Obw. na wys. 
5 cm [cm] 

Szer. kor 
[m] 

Wys. 
[m] 

Stan 
zdrowotny 

Uwagi Zalecenia 
Szacowany 

wiek 
Waloryzacja 

punkty 

Wartość 
określona na 

podstawie 
waloryzacji 

1320 Acer platanoides Klon pospolity 82+72 113+89 9 10 dobry   39 5 wysoka 

1321 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
- - 3 3 dobry podrost  <10 3 średnia 

1322 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 40+34+33+27 73 4 3,5 dobry   31 5 wysoka 

1323 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3 dobry   <30 4 średnia 

1324 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2 2 dobry   <30 4 średnia 

1325 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 43+28 64 3,5 5 średni posusz w wierzchołku, 30% cięcia sanitarne 33 4 średnia 

1326 Acer negundo Klon jesionolistny 
33+30+24+21+1

4+13 
55+45 5 7 dobry   9 3 średnia 

1327 Acer negundo Klon jesionolistny 
31+27+23+20+1

8+13 
64+26+26+20 5 7 dobry   8 3 średnia 

1328 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 52 69 3,5 7 dobry   38 5 wysoka 

1329 Prunus domestica 
Śliwa domowa 

mirabelka 
49+22 110 5 5 średni przegęszczona, porasta ją chmiel pospolity cięcia sanitarne 20 2 niska 

1330 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy - - 2,5 3 dobry   <30 4 średnia 

1331 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
76+67+65+56+5

3+50 
256 8 10 zły 

zamierający, u podstawy martwy głóg 
jednoszyjkowy rosnący obok, posusz 30%, jemioła 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

52 4 średnia 

1332 
Crataegus monogyna, 

Juglans regia 
Głóg jednoszyjkowy, 

orzech włoski 
- - 4 5 średni grupa 3 sztuk  <30 2 niska 

1333 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 50 59 3 5 średni   37 4 średnia 

1334 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
58+55+54+50+4

9+49+39 
138 8 10 zły zamierający, jemioła 

do usunięcia ze względu 
na zły stan zdrowotny 

42 3 średnia 

1335 Juglans regia Orzech włoski 25+23+20 54+26 5 5 średni 
zagłuszony przez głóg jednoszyjkowy numer 1334, 

pokrój nieprawidłowy, zakleszczające się konary 
 10 2 niska 

1336 
Acer negundo, Acer 

platanoides 
Klon jesionolistny, 

klon pospolity 
- - 5x4 5 średni grupa podrostów  <10 2 niska 

1337 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
36+31+28+26+2

3 
96 4 5 dobry   29 4 średnia 

1338 

Rosa sp, Crataegus 
monogyna, Acer 
platanoides, Acer 
negundo, Prunus 

domestic 

Róża, głóg 
jednoszyjkowy, klon 

pospolity, klon 
jesionolistny, śliwa 
domowa mirabelka 

- - 11x8 do 4 dobry duży, stary przegęszczony egzemplarz róży 
podrosty z wyjątkiem róży 
do usunięcia, róża cięcia 

pielęgnacyjne 
<30 3 średnia 

1339 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 48+36 78 4 6 dobry   36 5 wysoka 

1340 

Crataegus monogyna, 
Robinia pseudoacacia, 

Acer negundo, 
Sambucus nigra 

Głóg jednoszyjkowy, 
robinia biała, klon 
jesionolistny, bez 

czarny 

- - 12x8 do 5 średni grupa podrostów porastających stromą skarpę  <10 2 niska 

1341 Rosa sp. Róża - - 140x7 1 zły 
grupa krzewów nasadzonych na skarpie, połowa 

roślin wypadła, nasadzenie zaniedbane, 
przerośnięte przez chwasty 

 <30 2 niska 

1342 Robinia pseudoacacia Robinia biała - - 20x4 do 2 dobry grupa podrostów  <10 3 średnia 

1343 Rosa sp. Róża - - 150x5 1 zły 
grupa krzewów nasadzonych na skarpie, połowa 

roślin wypadła, nasadzenie zaniedbane, 
przerośnięte przez chwasty 

 <30 2 niska 

1344 Lycium barbarum Kolcowój pospolity - - 115x8 1 zły 
grupa krzewów nasadzonych na skarpie, połowa 

roślin wypadła, nasadzenie zaniedbane, 
przerośnięte przez chwasty 

 <10 1 niska 
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3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Projekt przewiduje uczytelnienie historycznego kształtu dzieła fortecznego przy jednoczesnym zachowaniu jak największej 

ilości drzew. Ze względu właśnie na ochronę roślinności nie planuje się przebudowy wszystkich wałów i pełnego powrotu do 

historycznego profilu. Prace ziemne prowadzone będą w najbardziej zdegradowanych fragmentach, do których należą: 

1. Otoczenie prawej kaponiery barkowej. W tym miejscu zasypana została fosa i jej pierwotny przebieg nie jest już 

czytelny w terenie. W ramach inwestycji przewiduje się ukształtowanie wałów w taki sposób, by możliwe było 

poprowadzenie ścieżki trasą fosy. Nie przewiduje się jednak wybrania gruntu do poziomu dna fosy ze względu 

ochronę drzewostanu oraz ryzyko braku stateczności skarpy o stromych zboczach. W tym obszarze powstaną 

również schody terenowe ułatwiające wejście do północnej części fosy. W związku z realizacja tego zadania do 

usunięcia wskazano 24 drzewa. 

2. Otoczenie schronów podwalnich. Jest to obszar silnie zdeformowany m. in. przez użytkowników budujących tor 

rowerowy. W ramach inwestycji częściowo zostanie odtworzony historyczny profil wałów. Dolna część wału wraz z 

torem rowerowym przeznaczona jest do adaptacji.  

3. Prawy dziedziniec to pierwotnie płaski teren, który został zanieczyszczony zwałkami ziemi i gruzu. W celu 

odtworzenia dziedzińca konieczna będzie wycinka istniejącej zieleni oraz usunięcie istniejących zwałek ziemnych.  

Drzewa występujące na tym terenie to głównie klony jesionolistne, robinie białe o średniej wartości przyrodniczej. 

Po usunięciu zwałek i oczyszczeniu terenu z zieleni teren należy wyrównać, aby przywrócić funkcję dziedzińca. W 

związku z realizacja tego zadania do usunięcia wskazano 22 drzewa. 

4. Fosa od strony ul. Na Krańcu. Odtworzenie historycznego przebiegu fosy w tym miejscu jest niemożliwe, ponieważ 
została ona zasypana i zajęta pod zabudowania przemysłowe. W ramach inwestycji przewiduje się ukształtowanie 
skarp tak, by ścieżka mogła zostać poprowadzona łukiem. Zostanie również wybrana część ziemi, jednak nie do 
poziomu historycznego dna fosy, gdyż powstałaby wtedy zbyt stroma, a więc niestabilna skarpa. 

5. Otoczenie projektowanego placu zabaw. Założono fragmentaryczne wyprofilowanie wału, celem usprawnienia 
komunikacji w tym rejonie Fortu. Dla potrzeb wyprofilowana skarpy oraz budowy placu zabaw do usunięcia 
wskazano 10 sztuk drzew. 

 
Oprócz powyżej wymienionych prac ziemnych obejmujących przemieszczanie i wywożenia znacznych mas gruntu 

przewiduje sie również powierzchniowe oczyszczanie skarp i usuwanie zalegających na nich zwałek śmieci i gruzu. Takie 

działania przeprowadzone zostaną przede wszystkim na przeciwskapie od strony czoła. Powstałe ubytki będą uzupełniane 

ziemią urodzajną. Taki zabieg ma na celu oczyszczenie skarpy bez konieczności usuwania porastających ją drzew. 

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA 

W ramach inwestycji planuje się utworzenie na terenie Fortu obszaru rekreacyjno-sportowego dostosowanego do potrzeb 
użytkowników w różnym wieku i stopniu sprawności. Projektowane zagospodarowanie ma na celu realizację potrzeb 
mieszkańców z poszanowaniem wartości historycznej i przyrodniczej miejsca. 
 
Istniejący teren zostanie uporządkowany i oczyszczony. Zostaną usunięte drzewa martwe oraz te w złym stanie zdrowotnym, 
a także zostanie wykonana pielęgnacja zieleni adaptowanej.  
 
Projekt przewiduje 
1) odtworzenie dziedzińca i utworzenia na nim strefy sportowo-rekreacyjnej. Przewidziano wykonanie:  

• profesjonalnej siłowni do ćwiczeń (nawierzchnia - maty przerostowe) 

• siłowni street workout (nawierzchnia - maty przerostowe) 

• stolików rekreacyjnych (stoliki do gier, stoły do ping-ponga, piłkarzyków) 

• boiska do gry w siatkówkę plażową 
2) wykonanie placu zabaw dla dzieci na prawym barku fortu (nawierzchnia piaskowa) 
3) wyposażenie terenu w małą architekturę: ławki, kosze, tablice informacyjne i edukacyjne, domki dla owadów i budki 

dla ptaków 
4) utworzenie polany piknikowej przy schronie podwalnim, 
5) wykonanie schodów terenowych  
 
 
3.2.1. Obszar dziedzińca 
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1. Siłownia profesjonalna 

Wyciskanie siedząc – 1 szt. 
 
Wymiary: 1870x750x1900 mm 
 
Strefa bezpieczna:4870x 3750 mm 
 
Waga: 270 kg 
 
Maksymalne obciążenie na jednym ramieniu: 70 kg 
 
Instrukcja użytkowania: Dostosuj wagę na obu ramionach. Usiądź stabilnie i złap 
oburącz za uchwyt. Płynnie wyprostuj ramiona, następnie powoli powróć do stanu 
wyjściowego. Dopasuj ilość powtórzeń do swoich możliwości. 
 
Kolorystyka jak na wizualizacji poglądowej (czarno-zielona). 

 

Zestaw hantli, ławeczka oraz modlitewnik – 1 szt. 
 
Sprzęt składa się z: ławki prostej z modlitewnikiem, trzech par hantli oraz dwóch 
stojaków do ich przechowywania. Daje możliwość wykonywania różnych ćwiczeń z 
wolnym ciężarem. Szczególnie polecany do trenowania bicepsów, tricepsów, mięśni 
naramiennych oraz wszystkich mięśni klatki piersiowej. 
 
Wymiary DxSxW (mm): 1290 x 2200 x 1100 
 
Maksymalne obciążenie na każdą rękę: 21/31 kg 
 
Zestaw zawiera hantle z gumowymi obciążnikami. 
 
Kolorystyka czarno-zielona. 
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Podciąg dolny – trenażer mięśni nóg („martwy ciąg”) oraz barków – 1 szt. 
 
Wymiary: 1870x1150x1900 mm 
 
Strefa bezpieczna:4870x4150 mm 
 
Waga: 270 kg 
 
Maksymalne obciążenie na jednym ramieniu: 70 kg 
 
Instrukcja użytkowania: Dostosuj wagę na obu ramionach. Obróć się plecami do 
urządzenia i złap oburącz z uchwyty. Płynnie pociągnij za ramiona, następnie powoli 
powróć do stanu wyjściowego. Dopasuj ilość powtórzeń do swoich możliwości. 
 
Kolorystyka jak na wizualizacji poglądowej (czarno-zielona). 

 

Wyciąg górny – 1 szt. 

Wymiary: 1870x1190x2180 mm 

Strefa bezpieczna:4870x4190 mm 

Waga: 270 kg 

Maksymalne obciążenie na jednym ramieniu: 70 kg 

Instrukcja użytkowania: Dostosuj wagę na obu ramionach. Obróć się plecami do 
urządzenia i złap oburącz z uchwyty. Płynnie pociągnij w dół uchwyt, następnie powoli 
powróć do stanu wyjściowego. Dopasuj ilość powtórzeń do swoich możliwości. 

Kolorystyka jak na wizualizacji poglądowej (czarno-zielona). 
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Prasa nożna – 1 szt. 

 

Wymiary: 1870x1150x1900 mm 

Strefa bezpieczna:4870x4150 mm 

Waga: 280 kg 

Maksymalne obciążenie na jednym ramieniu: 50 kg 

Instrukcja użytkowania: Dostosuj wagę na obu ramionach. Usiądź i umieść stopy na 
pedałach. Lekko wyprostuj nogi. Powróć do stanu wyjściowego. Dopasuj ilość 
powtórzeń do swoich możliwości. 

Kolorystyka jak na wizualizacji poglądowej (czarno-zielona). 

 

Przysiady ze sztangą – 1 szt. 

Wymiary: 1870x1170x1530 mm 

Strefa bezpieczna:4870x4170 mm 

Waga: 250 kg 

Maksymalne obciążenie na jednym ramieniu: 50 kg 

Instrukcja użytkowania: Dostosuj wagę na obu ramionach. Obróć się plecami do 
urządzenia i połóż drążek na barkach na tzw. mięśniach trapezowych. Lekko ugnij 
nogi i przesuń miednicę do przodu. Powróć do stanu wyjściowego. Dopasuj ilość 
powtórzeń do swoich możliwości. 

Kolorystyka jak na wizualizacji poglądowej (czarno-zielona). 
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2. Siłownia street workout – 1 kpl. 

Zestaw treningowy służący do ćwiczeń z masą własnego ciała. Pozwala na 
harmonijny rozwój fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny. Wykonany z elementów 
stalowych pokrytych podwójną warstwą lakieru proszkowego. 
 
Elementy: 
Drążek Ø33,7 mm – dł. 1,2 – 2,0 m - 9 
Drabinka pozioma długa - 1 
Drabinka pionowa - 1 
Słup rurowy Ø42,4 mm - 1 
Ławka skośna z drabinką - 1 
Poręcz wysoka - 3 
Drążek „żmijka” - 1 
Lina do wspinania - 1 
 
Kolorystyka drążków/drabinek- czarna 
Kolorystka konstrukcji- wojskowy wzór maskujący tzw. „moro” 
 
Strefa bezpieczeństwa: 10,2 x 10,2 m 
(104 m2) 

 

3. Stoliki rekreacyjne 

Stół do gry do gry w tenisa stołowego - do wkopania – 3 szt. 
- przedmiot został zrobiony z wibrowanego betonu zbrojonego, 
- blat stołu jest szlifowany oraz został pokryty farbą ochronną, 
- dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników brzegi stołu są zaokrąglone profilami 
aluminiowymi, 
- siatka z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 5 mm, siatka przymocowana na 
stałe do stołu, 
- stół montuje się przez wkopanie jego części w ziemię na głębokość 46 cm, 
 
Długość: 274 cm, 
Szerokość: 154 cm,  
Wysokość: 76 cm, 
Głębokość do wkopania: 46 cm 

Stolik montowany na istniejącym gruncie 
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Stół do gry w piłkarzyki – 2 szt. 
Betonowy stół do gry w piłkarzyki, stół jest przystosowany do stania zewnątrz i 
odporny na zjawiska atmosferyczne. 
– stół wykonany został z betonu płukanego B30 zbrojonego, 
– boiska na stole jest gładzone i pokryte farbą odporną na uderzenia i zjawisk 
atmosferycznych, 
– drążki piłkarzyków wykonane ze stali nierdzewnej, 
– figurki piłkarzy z tworzywa sztucznego i z gumy, 
– stół nadaje się do umieszczenia zarówno na twardym jak i miękkim podłożu, w 
wypadku stawiania na miękkim gruncie do zestawu dodawane są płyty na których 
należy umieścić nogi stołu, 
 
Długość: 140 cm,   
Szerokość: 80 cm, 
Wysokość: 87 cm 

Stolik montowany na istniejącym gruncie 

 

Stół do gry w szachy i w chińczyka – 3 szt. 
Zestaw składający się z betonowego stołu do gry w szachy i w chińczyka i dwóch 
ławek. Przeznaczony do umieszczania na zewnątrz. 
– podstawy wykonane ze zbrojonego betonu płukanego, 
– siedziska ławek drewniane, pokryte lakierem ochronnym, 
– blat okala aluminiowy profil, 
– blatu malowany impregnatem ochronnym, 
– stół dostępny jest w wersji do wkopania, 
–  zestaw waży 580 kg, 
 
Wymiary stołu: 
Długość: 160 cm, 
Szerokość: 83 cm, 
Wysokość: 76 cm, 
 
Wymiary siedzeń: 
Długość: 160 cm, 
Szerokość: 42 cm, 
Wysokość: 45 cm 
Stolik montowany na istniejącym gruncie 
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4.Boisko do siatkówki plażowej 

Projektuje się wykonanie boiska do siatkówki plażowej o wymiarze 8x16m, pole 
całkowite 14x22 m (powierzchnia do gry wraz ze strefą wolną).  
 
Nawierzchnia piaszczysta o grubości warstwy 30 cm. Boisko wyposażone jest w dwa 
słupki, na których możliwe jest rozwieszenie siatki do gry (zdjęcie po prawej). 
Kolorystyka słupków RAL 7016 
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3.2.2. Plac zabaw dla dzieci 
 
Plac zabaw składa się z 5 urządzeń zabawowych ulokowanych na nawierzchni piaskowej. Urządzenia wykonane są z 
drewna i stali w naturalnych kolorach. Nawierzchnia piaskowa odseparowana jest od pozostałego terenu przy pomocy 
drewnianego obrzeża.  
 

Zestaw sprawnościowy – 1 szt. 
 
Wymiary: 
Szerokość 313 cm 
Długość 401 cm 
Wysokość 240 cm 
Wysokość swobodnego upadku 150 cm 
Strefa bezpieczeństwa 670x767 cm 
 
Wysokość podestu 150 cm 
 
Wiek 3+  
 
Materiały wykonania: drewno (modrzew, akacja), stal 
nierdzewna, liny zbrojone, sklejka wodoodporna antypoślizgowa, 
guma  
 

 
Bujak rowerek – 1 szt. 
 
Wymiary: 
Szerokość 36 cm 
Długość 85 cm 
Wysokość 82 cm 
Wysokość swobodnego upadku 60 cm 
Strefa bezpieczeństwa 316x256 cm 
 
Wiek 2+  
 
Materiały wykonania: drewno (akacja), stal galwanizowana 
(ocynkowana ogniowo), stal malowana proszkowo  
 

 
Zestaw Tipi – 1 szt. 
 
Wymiary: 
Szerokość 240 cm 
Długość 330 cm 
Wysokość 310 cm 
Wysokość swobodnego upadku 300 cm 
Strefa bezpieczeństwa 660x715 cm 
 
Wiek 3+  
 
Materiały wykonania: drewno (akacja), stal nierdzewna, stal 
malowana proszkowo, sklejka wodoodporna antypoślizgowa, 
aluminium, guma  
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Zestaw wspinaczkowy – 1 szt. 
 
Wymiary: 
Szerokość 230 cm 
Długość 540 cm 
Wysokość 210 cm 
Wysokość swobodnego upadku 205 cm 
Strefa bezpieczeństwa 918x590 cm 
 
Wiek 3+  
 
Materiały wykonania: drewno (modrzew, akacja), stal 
nierdzewna   

Huśtawka podwójna z siedziskami z opon – 1 szt. 
 
Wymiary: 
Szerokość 375 cm 
Długość 60 cm 
Wysokość 240 cm 
Wysokość swobodnego upadku 135 cm 
Strefa bezpieczeństwa 315x750 cm 
 
Wiek 3+  
 
Materiały wykonania: drewno (akacja), łańcuch nierdzewny, 
guma  

 
Obrzeże modrzewiowe – 55 mb 
 
Wysokość 27 cm 
 
Materiały wykonania Drewno (modrzew)  
 

 

 
3.2.3. Mała architektura 
 

Ławki parkowe z oparciem – 18 szt. 
 
- długość całkowita 180 cm 
- wysokość całkowita 72 cm 
- wysokość siedziska 42 cm 
- głębokość 45 cm 
- waga od 58 kg 
- konstrukcja stalowa 
- drewno liściaste klasa I-II o grubości 46 mm 
- ławka wzmocniona płaskownikami pod deskami 
 
Kolor stali – RAL 7016, kolor deski- mahoń 
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Ławki parkowe bez oparcia- 6 szt. 
- długość całkowita 180 cm 
- wysokość całkowita 43 cm 
- wysokość siedziska 43 cm 
- głębokość 45 cm 
- waga od 70 kg 
- konstrukcja stalowa  
- drewno liściaste klasa I-II o grubości 46 mm 
 
Kolor stali – RAL 7016, kolor deski- mahoń 
 

 
Kosze parkowe- 20 szt. 
 
Wysokość 100 cm 
Średnica 39 cm 
Pojemność 35 L 
 
Konstrukcja stalowa; malowana proszkowo; 
wkład z popielnicą oraz rączka do 79wyciągania; 
Elementy drewniane: drewno liściaste 
 
Kolor stali – RAL 7016, kolor deski- mahoń 
 

 

Tablice informacyjne i edukacyjne – 13 szt. (edukacyjne 10 szt., 
informacyjne 3 szt.) 
 
Wymiary: 
Wysokość – 240 cm, 
Szerokość – 88 cm, 
Powierzchnia ekspozycyjna – 125×80 cm, 
 
Wykonanie: 
Elementy stalowe lakierowane proszkowo 
Płyta OSB 
 
Montaż: 
Zabetonowanie elementów kotwiących 
 
Przewidziana lokalizacja tablic informacyjnych ( z regulaminem): 
- siłownia i streetworkout 
- plac zabaw 
- na wejściach na teren Fortu 
 
Przewidziana lokalizacja tablic edukacyjnych (związanych z historią 
Fortu) m.in.: 
- w suchej fosie 
- na poternie 
- kaponierze głównej 
- kaponierach barkowych 
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Hotel dla owadów- 5 szt. 
 
Wymiary 80 cm x 20 cm x 10 cm 
Wysokość po zamontowaniu 130 cm 
 
Montaż poprzez wbicie palika montażowego w 
ziemię. 
 
Materiały: drewno drzew liściastych, rurki 
trzcinowe, metalowa siatka. 

 

Budka lęgowa dla ptaków – 15 szt. 
 
wymiary budki (wys. x szer. X dług.):34 x 15 x 15 
[cm] 
średnica otworu wlotowego:3,30 cm 
grubość ścianki przedniej wokół otworu 
wlotowego:6 cm 
długość listwy mocującej:50 cm 
waga:3,75 kg 
 
 
Materiał: drewno sosnowe 
kolor: ciemny orzech 
  

 
3.2.4. Polana piknikowa 
 

Stół piknikowy – 4 szt. 
Zestaw składający się z betonowego stołu (BEZ 
SZACHOWNICY) dwóch ławek. Przeznaczony do 
umieszczania na zewnątrz. 
– podstawy wykonane ze zbrojonego betonu 
płukanego, 
– siedziska ławek drewniane, pokryte lakierem 
ochronnym, 
– blat okala aluminiowy profil, 
– blatu malowany impregnatem ochronnym, 
– stół dostępny jest w wersji do wkopania, 
–  zestaw waży 580 kg, 
 
Wymiary stołu: 
Długość: 160 cm, 
Szerokość: 83 cm, 
Wysokość: 76 cm, 
 
Wymiary siedzeń: 
Długość: 160 cm, 
Szerokość: 42 cm, 
Wysokość: 45 cm 
 

Stolik montowany na istniejącym gruncie 
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Grill betonowy – 4 szt. 
 
Wysokość: 200 cm 
Długość: 115 cm 
Wymiary paleniska: szer. 53 cm x gł. 40 cm 
Wymiary rusztu: szer. 55 cm x gł. 37 
Waga około: 700 kg 
 
Materiał wykonania grilla: 
betonu klasy minimum C 40/50, zbrojony stalą, 
wykonany w technologii „beton płukany” pokryty 
kamieniem lub mieszanką grysów. Ruszt 
regulowany w kilku poziomach wykonany ze stali 
nierdzewnej. 
Montaż: 
należy połączyć ze sobą elementy przy użyciu 
kleju mrozoodpornego 

 

 
3.2.5. Schody terenowe 
Projektuje się schody terenowe, nawiązujące formą do schodów zlokalizowanych na lewym barku. Stopnice oraz policzki 

wykonane są z cegły klinkierowej, a spoczniki z płyty betonowej szarej. Schody wyposażone w jednostronną balustradę, 

wykonaną z płaskownika ozdobnego. Na spocznikach przestrzeń między pochwytem a pionowym wypełnieniem uzupełniona 

o element dekoracyjny w postaci trzech kół (fot. poniżej). 

Wys. stopnia-14 cm, głębokość stopnia- 35 cm, szerokość schodów- 300cm. 

 
Fot. Schody na lewym barku 

[źródło: https://www.google.pl/maps/@52.1943745,20.9169362,3a,53.6y,8.45h,74.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXyyq89ZT7QAqaqvy-ylMpQ!2e0!7i13312!8i6656] 

 
Fot. Detal balustrady 

[źródło: https://www.google.pl/maps/@52.1943745,20.9169362,3a,53.6y,8.45h,74.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXyyq89ZT7QAqaqvy-ylMpQ!2e0!7i13312!8i6656] 
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3.3. NAWIERZCHNIE 

 
3.3.1. Ścieżka o nawierzchni żwirowo-gliniastej w suchej fosie 
 

Wzdłuż suchej fosy zaprojektowano ścieżkę z nawierzchnią żwirowo-gliniastą w kolorze szarym. Ścieżka na całej długości 
ma szerokość 3,0 m.  
 
Konstrukcja nawierzchni: 

1 cm posypka żwirowa 

5 cm warstwa nawierzchni: 
piasek 0-2 mm   20% 
tłuczeń 0-2 mm   30% 
żwir 2-4 mm   20% 
glina    20% 
mułek    10% 
cement    50kg/m³ 

10 cm podbudowa z klińca 0-3 mm 

15 cm zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa 

                       grunt rodzimy 

Spadki poprzeczne kształtować na poziomie 1-2%. 
Nawierzchnię należy obramować obrzeżem z kamienia polnego na ławie fundamentowej.  
Prace w obrębie strefy korzeniowej drzewa należy wykonywać ręcznie. 
 
We wszystkich miejscach przy ścieżkach, w których zlokalizowano ławki z koszem, zaprojektowano zatoczki o głębokości 
1m, aby ławki nie stały bezpośrednio na trawie, lecz na żwirowo-gliniastej nawierzchni. 
 
3.3.2. Ścieżka o nawierzchni żwirowo-gliniastej, biegnąca wzdłuż poterny głównej 
 

Ścieżkę o nawierzchni żwirowo-gliniastej projektuje się w celu zabezpieczenia reliktów znajdujących się pod ziemią. 
Wyrównanie gruntu i wykonanie płaskiej ścieżki ułatwiają poruszanie się pieszym i zachowanie pozostałości poterny głównej. 
Ścieżka ma szerokość 1,5m i ograniczona jest obrzeżem stalowym (płaskownik). 
 

3.3.3. Nawierzchnia piaskowa 

 

Nawierzchnię piaskową projektuje się na terenie placu zabaw oraz na terenie boiska do siatkówki plażowej. 
 
Na placu zabaw dla dzieci ze względu na urządzenia o wysokości swobodnego upadku większej lub równej 200 cm warstwa 
piasku musi mieć grubość 30 cm oraz dodatkowo warstwę 10 cm rekompensującą przemieszczanie się materiału sypkiego.  
 
Wymagania odnośnie piasku:  
Wielkość ziaren piasku 0,2-2 mm.  
Bez cząsteczek pyłowych i iłowych.  
Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg. EN 933-1 
Nawierzchnia bezpieczna musi spełniać wymagania dotyczące nawierzchni zawarte w normie PN-EN 1177. 
Nawierzchnię bezpieczną od ścieżek oddzielono obrzeżem z deski modrzewiowej o wys. 27 cm. 
 
Na terenie boiska przewidziano zastosowanie piasku o grubości 30 cm. 
 

3.3.4. Maty przerostowe 
Maty przerostowe zastosowano przy siłowni profesjonalnej i street workout.  

Wokół urządzeń siłowni, w miejscu, gdzie w wyniku intensywnego użytkowania będzie niszczona trawa, zaproponowano 

czarne maty przerostowe o wymiarze 1,5x1,0 m. Maty, dzięki swojej ażurowej formie, zapewniają rozrost trawy i zwiększają 

odporność na deptanie. Są antypoślizgowe i dobrze odprowadzają wodę. 

Maty należy układać na warstwie gleby żyznej, na której będzie siana trawa. Łączyć ze sobą przy pomocy opasek, mocować 

do gruntu przy pomocy kołków. W przypadku gruntów miękkich i niestabilnych pod matą przerostową należy stosować siatkę 

stabilizującą. 

Mata przerostowa powinna spełniać zapisy normy PN-EN 1177 – „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”.  
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Fot. Mata przerostowa 
[źródło: http://educarium-placezabaw.com.pl/images/stories/home/2.jpg] 

3.4. ROWY BIORETENCYJNE I CHŁONNE 

Istnienie trudno przepuszczalnego gruntu powoduje, że wzdłuż ścieżki zlokalizowanej w fosie kumuluje się woda opadowa. 
W celu jej zagospodarowania projektuje się wykonanie rowów bioretencyjnych i rowów chłonnych.  
 
Rowy bioretencyjne (ang. bioswales) są płytkimi, porośniętymi roślinnością zagłębieniami, których funkcją jest 

odprowadzanie wód opadowych o wielowarstwowej strukturze dna. Z powodzeniem zastępują typowe korytka ściekowe i 

inne typowe formy odwodnienia wszędzie tam, gdzie spadek terenu nie przekracza 5%. Rowy mają formę liniową, a przekrój 

trapezoidalny, paraboliczny lub V-kształtny. Woda zbierana w rowach jest filtrowana, a następnie przenika do gruntu, dzięki 

czemu spowalniany jest spływ powierzchniowy. Zastosowanie rowów bioretencyjnych niesie ze sobą wiele korzyści 

ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych, m.in. redukcję kosztów oczyszczania wód deszczowych, czy poprawę 

warunków środowiskowych dla rekreacji. Do nasadzeń należy wykorzystywać rodzime gatunki traw i roślin dwuliściennych, 

dostosowane do zmiennych poziomów wody i występujące naturalnie na brzegach rzek. 

Ze względu na to, że rowy bioretencyjne powinny mieć 1,5-2 m szerokości, na odcinkach ścieżek, gdzie brak miejsca nie 

pozwala na zastosowanie rowu bioretencyjnego zastosowano rowy chłonne. Rowy tego rodzaju są projektowane na 

szerokość 50 cm i w przeciwieństwie do rowów bioretencyjnych nie są widoczne.  

3.5. PROJEKTOWANE NASADZENIA 

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń krzewów i roślin okrywowych na skarpach oraz w otoczeniu projektowanych urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych i placu zabaw. Zaproponowane cieniolubne i okrywowe gatunki urozmaicą istniejącą szatę roślinną, 

a wraz z rozrostem systemu korzeniowego będą chronić skarpy przed osuwaniem.  

Nasadzenia zostaną wykonane z wykorzystaniem gatunków rodzimych, takich jak:  

Berberys pospolity 'Atropurpurea'

 

[źródło: https://kolorowyogrodek.pl] 

Dereń świdwa 

 

[źródło: http://rosliny.urzadzamy.pl] 
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Trzmielina pospolita 'Red Cascade' 

 

[źródło: https://www.ogrodkroton.pl] 

Bluszcz pospolity 

 

[źródło: http://rosliny.urzadzamy.pl] 

Bez czarny 'Laciniata' 

 

[źródło: https://www.sadowniczy.pl] 

Cis pospolity 'Repandens' 

 

[źródło: http://www.iglaki24.pl] 

 

Szczegółowy wykaz projektowanej roślinności: 

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Rozstawa Pojemnik Liczba szt. 

1 Berberis vulgaris 'Atropurpurea' berberys pospolity 'Atropurpurea' 0,65 x 0,65 m (3 szt./m2) C2 993 

2 Clematis 'Praecox' powojnik 'Praecox' 0,65 x 0,65 m (3 szt./m2) C2 3836 

3 Cornus sanguinea dereń świdwa 0,65 x 0,65 m (3 szt./m2) C5 1905 

4 Cotoneaster dammeri 'Major' irga Dammera 'Major' 0,5 x 0,5 m (4 szt./m2) C2 3825 

5 Euonymus europaeus 'Red Cascade' trzmielina pospolita 'Red Cascade' 0,65 x 0,65 m (3 szt./m2) C5 1970 

6 Euonymus fortunei 'Coloratus' trzmielina Fortune'a 'Coloratus' 0,35 x 0,35 m (6 szt./m2) P9 9234 

7 Hedera helix bluszcz pospolity 0,35 x 0,35 m (6 szt./m2) P9 10736 

8 Hydrangea anomala subsp. Petiolaris hortensja pnąca 0,65 x 0,65 m (3 szt./m2) C5 1127 

9 Lycium barbarum kolcowój pospolity 0,65 x 0,65 m (3 szt./m2) C1,5 1836 

10 Parthenocissus quinquefolia winobluszcz pięciolistkowy 0,65 x 0,65 m (3 szt./m2) C1,5 5447 

11 Rosa rugosa DAGMAR HASTRUP 
róża pomarszczona DAGMAR 
HASTRUP 

0,5 x 0,5 m (4 szt./m2) C2 1596 

12 Sambucus nigra 'Laciniata' bez czarny 'Laciniata' 0,8 x 0,8 m (2 szt./ m2) C5 436 

13 
Symphoricarpos chenaultii 'Brain de 
Soleil' 

śnieguliczka Chenaulta 'Brain de 
Soleil' 

0,5 x 0,5 m (4 szt./m2) C3 4162 

14 Taxus baccata 'Repandens' cis pospolity 'Repandens' 0,65 x 0,65 m (3 szt./m2) C2 2172 

15 Vinca minor barwinek pospolity 
0,25 x 0,25 m (16 

szt./m2) 
P9 32068 

16 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy - balot 12 

 

C. RYSUNKI 


