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1 Informacje ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 
 

● Materiały przekazane przez Zamawiającego:  

 Projekt usytuowania sieci wodociągowej w formacie 7 arkuszy PDF na mapie do celów 
projektowych z dnia 27.04.2016 r. 

● Prace badawcze w terenie w dniach 05-07.10.2016 r; 
● Prace studyjne; 
● Obowiązujące normy, normatywy, zasady wiedzy technicznej i przepisy.  

 

1.2 Informacja o autorach 
 
mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Ziobrowska - absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na 
Politechnice Wrocławskiej oraz kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we 
Wrocławiu. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1.3 Lokalizacja obiektu 
 

Obszar opracowania został wytyczony poprzez wyznaczenie 5-cio metrowej strefy oddziaływania inwestycji 

- projektu usytuowania sieci wodociągowej wzdłuż ul. xxxxxxxx  w xzzzzxxx. Nowo projektowania linia 

rozpoczyna się u zbiegu ul. xxzzzzxx  i ul. xxxxxxxx (A), a kończy na skrzyżowaniu ul. xxxxxxx  i xxxxxxx  

(B) w xxxxxxxxxxxxx. 

 
Ryc.1. Lokalizacja obszaru opracowania na tle osiedla xxxxxxxx wchodzącego w xxxxxxxx. 
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1.4 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz ze wskazaniami 

pielęgnacyjnymi oraz zabiegami zabezpieczającymi drzewa i krzewy mogące kolidować z w/w inwestycją. 

Opracowanie powstało w ramach zadania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI,          

DN 150 L=1423,1m  W UL. xxxxxxxxxxxx W xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2 Informacje szczegółowe 

● Niniejsze opracowanie jest zgodne z zakresem wskazanym przez Zamawiającego. 

● Całość opracowania stanowi część opisowa wraz z częścią graficzną (Rys. 1) i nie należy 

rozpatrywać ich osobno. 

● Opracowanie chronione jest prawami autorskimi - wszelkie zmiany należy uzgadniać z autorami 

opracowania. 

 

2.1 Sytuacja na przedmiotowych działkach 

Nowo projektowania linia wodociągowa prowadzona jest wzdłuż ul. xxxxxxxxxxxx w większości po 

północnej i wschodniej krawędzi jezdni. Strefa oddziaływania inwestycji - 5 m od osi wodociągu - wyznacza 

obszar na którym zostały zinwentaryzowane jednostki roślinne. Części z nich znajduje się na działkach 

prywatnych, ogrodzonych i dostęp do nich nie był możliwy. W takich przypadkach obwód na wysokości 

pierśnicy jest orientacyjny. 

 

2.2 Opis do inwentaryzacji dendrologicznej 
 

Prace terenowe na przedmiotowym terenie przeprowadzono w okresie 04-06.10.2016 r. - stan roślin 

ulistniony. Niniejsza inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje drzewa i krzewy występujące w terenie, w 

zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym. W dokumentacji nie ujęto drzew i krzewów, dla których nie 

jest wymagane zezwolenie na usunięcie, tj: 

• krzewy w wieku poniżej 10 lat; 

• drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;  

• drzewa i krzewy ozdobne w ogrodach przydomowych pełniące funkcje stricte dekoracyjne.1 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z późn. zm. 
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Zakres opracowania składa się z części opisowej (zawierającą szczegółową tabelę inwentaryzacyjną) oraz 

z załącznika graficznego (mapa). Oba elementy są spójne i nie mogą być rozpatrywane oddzielnie.                         

Nr porządkowemu na liście zinwentaryzowanych drzew odpowiada nr na załączniku graficznym.  

Tabela z wykazem inwentaryzacyjnym zawiera następujące informacje: 

1. Numer inwentaryzacyjny, zgodny z numerem na opracowaniu graficznym, 

2. Nazwę gatunkową lub rodzajową (botaniczna nazwa łacińska oraz polska), 

3. Obwód pnia [cm] mierzony na wysokości 130 cm, 

4. Powierzchnia krzewów w rzucie korony [m²] 

5. Orientacyjna średnica korony [m], 

6. Orientacyjna wysokość roślin [m], 

7. Opis stanu zdrowotnego (opis kondycji roślin, inne spostrzeżenia/uwagi), 

8. Określenie stanu sanitarnego, 

9. Gospodarka drzewostanem. 

 
Pomiarów dendrometrycznych dokonano przy pomocy zwijanej taśmy mierniczej z przymiarem dokładności 
II (zgodnej z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 maja 2003 r. 
w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości (Dz. U. Nr 97, 
poz. 880)). 

Stan zachowania zinwentaryzowanej zieleni określono na podstawie oceny takich elementów, jak: 

● wykształcenie prawidłowego pokroju, 
● deformacje i ubytki korony,  
● posusz korony, 
● uszkodzenia i ubytki pnia, 
● widoczne choroby pasożytnicze, 
● żywotność. 

 
Podczas wizji lokalnej każdemu egzemplarzowi drzewa przypisano ocenę jego stanu sanitarnego na 
podstawie trzystopniowej skali według następujących zasad: 

● Stan sanitarny dobry - rośliny prawidłowo wykształcone bez widocznych uszkodzeń i ubytków, 
o znaczących wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. 

● Stan sanitarny średni - rośliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami, 
z nieznacznymi objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunków krótkowiecznych) mające 
nieprawidłowe warunki wegetacji. 

● Stan sanitarny zły - rośliny silnie zdeformowane z bardzo dużymi uszkodzeniami i licznymi ubytkami, 
silnie zaatakowane przez choroby (nierokujące szans) o niewielkim stanie żywotności, rosnące w 
bardzo złych warunkach, zagrażające innym roślinom, ludziom lub mieniu. 

W załączniku graficznym (rys. 1) naniesiono zinwentaryzowane rośliny według lokalizacji, uwzględniając 
zasięg koron i nr inwentaryzacyjny wg wykazu w pkt. 3.2. 
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3 Inwentaryzacja dendrologiczna 
 
● Łącznie: 170 pozycji roślinnych, 

● Drzewa: 169 sztuki, 

● Krzewy: 2 gatunki krzewów (w tym Carpinus betulus w formie krzewiastej) o łącznej          

 pow. 170 m²  

 

3.1 Skład gatunkowy 
 
Tab.1 – skład gatunkowy na terenie opracowania 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Ilość egz. 

[szt.] 

1 Acer negundo Klon jesionolistny 50 

2 Salix alba Wierzba biała 36 

3 Thuja occidentalis Żywotnik zachodni 16 

4 Picea pungens Świerk kłujący 13 

5 Larix decidua Modrzew europejski 12 

6 Malus domestica Jabłoń domowa 7 

7 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 7 

8 Juglans regia Orzech wołoski 6 

9 Picea abies Świerk pospolity 4 

10 Prunus sp. Śliwa 4 

11 Chamaecyparis lawsoniana Cyprysik Lawsona 3 

12 Sambucus nigra Bez czarny 3 

13 Taxus xmedia Ciś pośredni 3 

14 Pinus sylvestris Sosna pospolita 2 

15 Caragana arborescens Karagana syberyjska 1 

16 Carpinus betulus Grab pospolity 1 

17 Populus alba Topola biała 1 

18 Quercus robur Dąb bezszypułkowy 1 

  SUMA 170 
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3.2 Wykaz zinwentaryzowanej zieleni 
 

Tab.2 – szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna 

Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

1 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
73 

n/d (nie 
dotyczy) 

5 5 
Odchylenie pnia w kierunku wsch. o 

ok. 5°; rośnie w zagęszczeniu. 
dobry ADAPTACJA 

2 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
103+28+19 n/d 5 5 

Odchylenie pnia w kierunku wsch. o 
ok. 30°; rośnie w zagęszczeniu; liczne 

pędy regeneracyjne. 
dobry ADAPTACJA 

3 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
29+27 n/d 4 4 

Rozwidlenie v-kształtne w odziomku; 
rośnie 20 cm od betonowej 

podmurówki ogrodzenia; 1 pień 
odchylony w kier. wsch. o ok. 30°; 2 

pień  rośnie oparty o słup elektryczny. 

dobry ADAPTACJA 

4 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
28 n/d 4 3 

Korona rachityczna; posusz ok. 15%; 
rośnie przy betonowej podmurówce 

ogrodzenia. 
dobry ADAPTACJA 

5 Salix alba Wierzba biała 
40+33+27+25+15

+12 
n/d 4 4 

Odchylenie pnia w odziomku w 
kierunku zachodnim; forma 

krzaczasta; pnie konkurujące; posusz 
ok. 10%; rośnie 50 cm od betonowej 

podmurówki ogrodzenia. 

dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 



PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI, DN 150 L=1423,1m W UL . xxxxxxxxxxxxxx W xxxxxxxxxxxxxxxx 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 
 

Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

6 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
41+33+19 n/d 4 3 

Rozwidlenie v-kształtne  z zakorkiem 
na h=0,45m i h=0,1m; rośnie przy 

betonowej podmurówce ogrodzenia. 
dobry ADAPTACJA 

7 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
24+19 n/d 3 3 

Rozwidlenie v-kształtne w odziomku; 
jeden pień wrośnięty w  betonową 

podmurówkę ogrodzenia, 
zdeformowany. 

dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

8 Juglans regia Orzech włoski 80+22+14 n/d 6 5 
Rozwidlenie v-kształtne w odziomku i 
na h=2,5m; rośnie 2m od betonowej 

podmurówki ogrodzenia. 
dobry ADAPTACJA 

9 Malus domestica Jabłoń domowa 97 n/d 4 4 

Liczne rany po cieciach grubych 
konarów, w niektórych powstały 

dziuple; rozwidlenie v-kształtne na 
h=1,6m; rośnie 2m od betonowej 

podmurówki ogrodzenia. 

dobry ADAPTACJA 

10 Malus domestica Jabłoń domowa 100+85+75 n/d 4 5 

Rozwidlenie v-kształtne na h=1,1m; 1 
pień pusty (dziupla na h=0,8m); rośnie 

0,9 m od betonowej podmurówki 
ogrodzenia. 

dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

11 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
21+16 n/d 4 3 

Korona rachityczna; rozwidlenie v-
kształtne na h=0,2m; rośnie przy 

betonowej podmurówce ogrodzenia. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

12 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
54+33+31 n/d 5 5 

Forma krzaczasta, liczne pędy 
regeneracyjne; rozwidlenie v-kształtne 

w odziomku. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

13 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
63+52+50+42+12

+10 
n/d 5 5 

Odchylenie w kierunku wsch. O 
ok.15°; rośnie przy słupie 

elektrycznym. 
dobry ADAPTACJA 

14 Malus domestica Jabłoń domowa 117+30+22 n/d 4 4 
Rozwidlenie v-kształtne na h=1,8m; 
rana po uciętym konarze na h=1,1m. 

dobry ADAPTACJA 

15 Malus domestica Jabłoń domowa 163 n/d 4 4 

Obwód zmierzony na h=1,45m ze 
względu na usunięty konar i ranę; 
rozwidlenie v-kształtne na h=1,2m; 

ubytki kory; zaatakowany przez 
szkodniki; widoczne rany po cięciu 

zbyt grubych konarów. 

średni ADAPTACJA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

16 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
40+32 n/d 5 3 

Odchylenie w kierunku płd. o ok. 10°; 
rozwidlenie v-kształtne  na h=1m; 

rośnie przy betonowej podmurówce 
ogrodzenia; kable linii elektrycznej 

przechodzą przez koronę. 

dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

17 Malus domestica Jabłoń domowa 158 n/d 4 6 

Zmierzone na h=1m ze względu na 
usunięty konar i ranę; zniekształcony 
pień główny; widoczne rany po cięciu 

zbyt grubych konarów. 

średni ADAPTACJA 

18 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
46 n/d 5 3 

Pochylony w kierunku płd-zach o ok. 
30°. 

dobry ADAPTACJA 

19 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 

~40-50 (w 
przybliżeniu - 

teren ogrodzony, 
brak możliwości 

dokładnego 
pomiaru)  

n/d 4 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). 
dobry ADAPTACJA 

20 Malus domestica Jabłoń domowa  ~80-90 n/d 5 4 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). 
dobry ADAPTACJA 

21 Malus domestica Jabłoń domowa   ~80-90 n/d 3 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

22 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

~10-15  n/d 6 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 



PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI, DN 150 L=1423,1m W UL . xxxxxxxxxxxxxx W xxxxxxxxxxxxxxxx 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 
 

Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

23 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

 ~10-15  n/d 6 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

24 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

 ~10-15  n/d 5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

25 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

 ~10-15  n/d 5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

26 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

 ~10-15  n/d 5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

27 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

~10-15   n/d 4 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

28 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

 ~10-15  n/d 4 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

29 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

~10-15   n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

30 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

~10-15   n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

31 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

 ~10-15  n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

32 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

 ~10-15  n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

33 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

  ~10-15  n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

34 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

  ~10-15  n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

35 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

  ~10-15  n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

36 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

  ~10-15  n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

37 
Thuja 

occidentalis 
Żywotnik 
zachodni 

  ~10-15  n/d 3,5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma żywopłotu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

38 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~10-15   n/d 3,5 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Odchylony w kierunku płn o 

ok. 45°. 
dobry ADAPTACJA 

39 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
  ~10-15  n/d 5,5 3 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji).  

dobry ADAPTACJA 

40 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
74+24+21+15 n/d 4 4 

Forma krzaczasta; pnie konkurujące, 
zniekształcone; rośnie na stercie 

spróchniałych pni. 
dobry ADAPTACJA 

41 Salix alba Wierzba biała 265 n/d 3 5 
Pień ucięty na h=3m; pień spróchniały 

- martwy; jedyną zieloną częścią 
rośliny - odrost boczny. 

zły WYCINKA SANITARNA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

42 Juglans regia Orzech włoski 38 n/d 5 3 
Odchylony w kierunku zach. O ok. 

20°; rośnie 10cm od betonowej 
podmurówki ogrodzenia. 

dobry ADAPTACJA 

43 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

44 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

45 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
~50-60  n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

46 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

47 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

48 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

49 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

50 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

51 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
~40-50  n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

52 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rośnie w zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

53 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
~40-50  n/d 1.5 1 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Pnie i pokrój zdeformowane. 

zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. 
Ze względu na brak możliwości 

wycinki, w bliskości drzewa prace 
wykonywać ręcznie. 

Nie naruszać statyki drzewa. 

54 Pinus sylvestris Sosna pospolita  ~15-20 n/d 3 5 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji).  
dobry ADAPTACJA 

55 Taxus xmedia Cis pośredni  - n/d 3 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji).  Forma wielopniowa. 
dobry ADAPTACJA 

56 Taxus xmedia Cis pośredni  - n/d 4 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji).  Forma wielopniowa. 
dobry ADAPTACJA 

57 Juglans regia Orzech włoski  ~60-70 n/d 6 6 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Rozwidlenie v-kształtne na 

h=1,5m. 
dobry ADAPTACJA 

58 Taxus xmedia Cis pośredni  - n/d 2 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji).  Forma wielopniowa. 
dobry ADAPTACJA 

59 Juglans regia Orzech włoski  ~40-50 n/d 5 5 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji).  
dobry ADAPTACJA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

60 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
17+15+15+14+10 n/d 4 3 

Forma krzaczasta; rośnie w 
zagęszczeniu; główne pnie ucięte na 

h>1,3m. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

61 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
23+18+10 n/d 4 3 

Forma krzaczasta; rośnie w 
zagęszczeniu; główne pnie ucięte na 

h>1,3m. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH NA CZAS 

BUDOWY 

62 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
50 n/d 5 4 

Forma krzaczasta; rośnie w 
zagęszczeniu; główne pnie ucięte na 
h>1,3m; liczne pędy regeneracyjne. 

dobry ADAPTACJA 

63 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
58+42+36+34 n/d 6 5 Posusz 40%; pnie konkurujące. średni ADAPTACJA 

64 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
60+56 n/d 6 4 

Odchylenie pnia w kierunku płd o ok. 
15°; posusz 30%; rozwidlenie v-

kształtne z zakorkiem na h=0,3m. 
średni ADAPTACJA 

65 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
83 n/d 6 4 

Odchylenie 1 pnia w kierunku zach. O 
ok. 45°. Egzemplarz porośnięty 

chmielem zwyczajnym (Humulus 
lupulus). 

średni ADAPTACJA 

66 Salix alba Wierzba biała 480 n/d 7 10 

Zmierzone na h=0,8m; pień skręcony 
w kierunku zach.; przewodnik 
zamarły; posusz 15%; rany po 

cięciach zbyt grubych konarów; liczne 
pędy regeneracyjne. 

średni 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

67 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
180 n/d 7 8 

Odchylony w kierunku płd. o ok. 30°; 
liczne pędy regeneracyjne; wyłamanie 

części konarów w koronie. 
średni 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

68 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
43+41+32+30 n/d 6 5 Forma krzewiasta; pnie konkurujące. dobry ADAPTACJA 

69 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
98+23 n/d 6 5 

Forma krzewiasta; rozwidlenie v-
kształtne z zakorkiem na h=1,2m; 

liczne pędy regeneracyjne. 
dobry ADAPTACJA 

70 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
14+11+11+10+10

+9 
n/d 4 3 Forma krzewiasta, główne pnie ucięte. dobry ADAPTACJA 

71 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
14+12+11+10 n/d 4 3 Forma krzewiasta, główne pnie ucięte. dobry ADAPTACJA 

72 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 

47+15+15+14+13
+13+12+12+12+ 
12+10+10+10+10

+9+9+8 

n/d 4 4 Forma krzewiasta, główne pnie ucięte. dobry ADAPTACJA 

73 Picea abies Świerk pospolity  ~15-25 n/d 4 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Ścięty przewodnik. 
średni ADAPTACJA 

74 Picea abies Świerk pospolity  ~15-25  n/d 4 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Ścięty przewodnik. 
średni ADAPTACJA 

75 Picea pungens Świerk kłujący   ~15-25 n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

76 Picea pungens Świerk kłujący   ~15-25 n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

77 Picea pungens Świerk kłujący   ~15-25 n/d 4 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

78 Picea pungens Świerk kłujący   ~15-25 n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

79 Picea pungens Świerk kłujący   ~15-25 n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

80 Picea pungens Świerk kłujący  ~15-25  n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

81 Picea pungens Świerk kłujący   ~15-25 n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

82 Picea pungens Świerk kłujący   ~15-25 n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

83 Picea pungens Świerk kłujący  ~15-25  n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

84 Picea pungens Świerk kłujący   ~15-25 n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

85 Picea pungens Świerk kłujący  ~15-25  n/d 6 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Forma zwartego szpaleru. 

dobry ADAPTACJA 

86 Salix alba Wierzba biała 80 n/d 3 2 

Pień spróchniały, martwy, kończy się 
na h=3m; egzemplarz rośnie jako 
pozostałość po złomie; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

zły WYCINKA SANITARNA 

87 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
- n/d 4 4 

Brak dostępu (zarośnięty krzewami); 
rośnie w zagęszczeniu; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

dobry ADAPTACJA 

88 Salix alba Wierzba biała 163+145 n/d 6 6 

Rozwidlenie v-kształtne na h=1,2m; 1 
pień odchylony w kierunku płn.-zach.; 
egzemplarz porośnięty owocnikami 
grzybów nadrzewnych; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

89 Querqus robur 
Dąb 

bezszypułkowy 
56 n/d 5 3 

Korona rachityczna; rośnie w 
zagęszczeniu; rośnie na wzniesieniu 

rowu melioracyjnego. 
średni 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

90 Salix alba Wierzba biała 170 n/d 6 5 
Widoczne cięcia i wyłamania 

konarów; korona rachityczna; rośnie 
na wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

91 Salix alba Wierzba biała 350 n/d 7 5 
Widoczne cięcia i wyłamania 

konarów; rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

92 Salix alba Wierzba biała 100+60 n/d 4 4 
Pień o obw. 100 - złom; korona 

niesymetryczna;  rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

zły WYCINKA SANITARNA 

93 Salix alba Wierzba biała 34 n/d 3 2 
Konary ucięte i wyłamane; rośnie na 

wzniesieniu rowu melioracyjnego. 
średni 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

94 Salix alba Wierzba biała 
113+85+67+64+ 

57 
n/d 7 6 

Widoczne cięcia konarów;  rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

95 Salix alba Wierzba biała 148+122 n/d 7 5 
Konary ucięte; rozwidlenie v-kształtne 

na h=1,2 i 1,1m;  rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 



PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI, DN 150 L=1423,1m W UL . xxxxxxxxxxxxxx W xxxxxxxxxxxxxxxx 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21 
 

Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

96 Salix alba Wierzba biała 66+58 n/d 1.5 0.5 

Widoczne cięcia konarów; egzemplarz 
zaatakowany przez szkodniki; w 

większości spróchniały; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

zły WYCINKA SANITARNA 

97 Salix alba Wierzba biała 170+105 n/d 6 4 

Widoczne cięcia konarów; rozwidlenie 
v-kształtne na h=0,7m; pnie 

odchylone w kierunku wsch o ok. 40° i 
w kierunku płd o ok. 15°; ubytki w 
korze;  rośnie na wzniesieniu rowu 

melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

98 Salix alba Wierzba biała 122+100+40 n/d 7 5 

Widoczne cięcia konarów; ubytki w 
korze; pnie skręcone i konkurujące; 

rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

99 Salix alba Wierzba biała 90+70+50 n/d 4 4 
Pień o obw. 90 i 70 - wyłamane;  

rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

zły WYCINKA SANITARNA 

100 Salix alba Wierzba biała 63 n/d 5 2 
Widoczne cięcia konarów;  rośnie na 

wzniesieniu rowu melioracyjnego. 
średni 

PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 
METODĄ PRZEWIERTU 

/PRZECISKU 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

101 Salix alba Wierzba biała - n/d 3 2 
Złom, wszystkie konary wyłamane na 

h=1,5-2,5m; rośnie na wzniesieniu 
rowu melioracyjnego. 

zły WYCINKA SANITARNA 

102 Salix alba Wierzba biała 125+105 n/d 5 5 
Widoczne cięcia konarów;  rośnie na 

wzniesieniu rowu melioracyjnego. 
średni 

PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 
METODĄ PRZEWIERTU 

/PRZECISKU 

103 Salix alba Wierzba biała 106+79+75+68 n/d 7 5 
Widoczne cięcia konarów;  rośnie na 

wzniesieniu rowu melioracyjnego. 
średni 

PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 
METODĄ PRZEWIERTU 

/PRZECISKU 

104 Salix alba Wierzba biała 130+85+73+57 n/d 6 5 

Odchylenie pni w kierunku płd. (na ul. 
xxxxxxxxxx); widoczne cięcia konarów 

wraz z ubytkami w tych miejscach - 
dziuple;  rośnie na wzniesieniu rowu 

melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

105 Salix alba Wierzba biała 115+85 n/d 6 5 
Odchylenie pni w kierunku płd. (na ul. 

xxxxxxxxxx); rośnie na wzniesieniu 
rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

106 Salix alba Wierzba biała 142+82+66 n/d 6 6 
Odchylenie pni w kierunku płd. (na ul. 

xxxxxxxxxx) i płn.; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

107 Salix alba Wierzba biała 195 n/d 7 4 
Widoczne cięcia i wyłamania 

konarów; rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

108 Salix alba Wierzba biała 74+67+55+55+55 n/d 6 6 
Widoczne cięcia konarów; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

109 Salix alba Wierzba biała 140 n/d 6 4 
Widoczne cięcia i wyłamania 

konarów; rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

110 Salix alba Wierzba biała - n/d 1.5 - 
Pnie zdewastowane - ucięte na 

h=0,6m; rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

zły WYCINKA SANITARNA 

111 Salix alba Wierzba biała - n/d 1.5 - 
Pnie zdewastowane - ucięte na 

h=0,6m; rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

zły WYCINKA SANITARNA 

112 Salix alba Wierzba biała - n/d 1.5 - 
Pnie zdewastowane - ucięte na 

h=0,6m; rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

zły WYCINKA SANITARNA 

113 Salix alba Wierzba biała - n/d - - 
Drzewo ścięte; rośnie na wzniesieniu 

rowu melioracyjnego. 
zły WYCINKA SANITARNA 

114 Salix alba Wierzba biała 82 n/d 7 3 
Widoczne cięcia i wyłamania 

konarów; rośnie na wzniesieniu rowu 
melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

115 Salix alba Wierzba biała 190+145+46 n/d 7 5 

Widoczne cięcia i wyłamania 
konarów; odchylenie pni w kierunku 
płd. (na ul. xxxxxxxxxx); rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

116 Salix alba Wierzba biała 
180+82+70+60+ 

41 
n/d 7 7 

Widoczne cięcia konarów; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

117 Salix alba Wierzba biała 76+65+43 n/d 5 5 
Widoczne cięcia konarów; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

118 Salix alba Wierzba biała 
170+95+90+85+ 

80+80+67+57 
n/d 7 6 

Ubytki w korze; rośnie na wzniesieniu 
rowu melioracyjnego. 

dobry 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

119 Salix alba Wierzba biała 75 n/d 5 3 
Widoczne cięcia konarów; rośnie na 
wzniesieniu rowu melioracyjnego. 

średni 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ 

METODĄ PRZEWIERTU 
/PRZECISKU 

120 Populus alba Topola biała 145+136 n/d 8 7 Rozwidlenie v-kształtne na h=1,2m. dobry 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 

121 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
126 n/d 1,8 0,5 

Drzewo martwe, pień ucięty na 
h=1,8m. 

zły WYCINKA SANITARNA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

122 Salix alba Wierzba biała 190+180+165 n/d 7 10 

Obwody 190 i 180 - orientacyjne - 
pnie zrośnięte, brak możliwości 

dokładnego pomiaru. Posusz ok. 
30%; ubytki kory na pniu i konarach; 

egzemplarz obrośnięty 
winobluszczem pięciolistkowym 
(Parthenocissus quinquefolia). 

średni ADAPTACJA 

123 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~50-60 n/d 5 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji).  Odchylenie pnia w kierunku 

płd-zach. o ok. 45°. 
dobry ADAPTACJA 

124 Picea pungens Świerk kłujący  ~10 n/d 4 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji).  Korona niesymetryczna. 

dobry ADAPTACJA 

125 Picea pungens Świerk kłujący  ~10 n/d 3 3 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji).  Egzemplarz porośnięty 
chmielem zwyczajnym (Humulus 

lupulus). 

dobry ADAPTACJA 

126 Picea abies Świerk pospolity  ~15-25 n/d 6 5 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Konkuruje koroną z 

rosnącym na posesji orzechem 
włoskim (Juglans regia); bardzo ładny 

pokrój. 

dobry ADAPTACJA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

127 Picea abies Świerk pospolity  ~5-10 n/d 4 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Korona rachityczna; rośnie w 
zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

128 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

 ~40-50 n/d 9 6 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Bardzo ładny pokrój. 
dobry ADAPTACJA 

129 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

 ~40-50 n/d 7 5 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Korona niesymetryczna. 
dobry ADAPTACJA 

130 Pinus sylvestris Sosna pospolita  10-20 n/d 5 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Korona rachityczna; rośnie w 
zagęszczeniu. 

średni ADAPTACJA 

131 Tilia platyphyllos 
Lipa 

szerokolistna 
 ~30-40 n/d 6 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Korona rachityczna; rośnie w 

zagęszczeniu. 
średni ADAPTACJA 

132 Tilia platyphyllos 
Lipa 

szerokolistna 
  ~30-40 n/d 6 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Korona rachityczna; rośnie w 

zagęszczeniu. 
średni ADAPTACJA 

133 Tilia platyphyllos 
Lipa 

szerokolistna 
  ~30-40 n/d 6 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Korona rachityczna; rośnie w 

zagęszczeniu. 
średni ADAPTACJA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

134 Tilia platyphyllos 
Lipa 

szerokolistna 
 ~30-40  n/d 6 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Korona rachityczna; rośnie w 

zagęszczeniu. 
średni ADAPTACJA 

135 Tilia platyphyllos 
Lipa 

szerokolistna 
  ~30-40  n/d 6 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Korona rachityczna; rośnie w 

zagęszczeniu. 
średni ADAPTACJA 

136 Tilia platyphyllos 
Lipa 

szerokolistna 
 ~30-40   n/d 6 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Korona rachityczna; rośnie w 

zagęszczeniu. 
średni ADAPTACJA 

137 Tilia platyphyllos 
Lipa 

szerokolistna 
 ~30-40   n/d 6 4 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Korona rachityczna; rośnie w 

zagęszczeniu. 
średni ADAPTACJA 

138 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

 ~40-50 n/d 8 5 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. 
Ze względu na brak możliwości 

wycinki, w bliskości drzewa prace 
wykonywać ręcznie. Nie naruszać 

statyki drzewa. 

139 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

  ~40-50 n/d 8 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. 
Ze względu na brak możliwości 

wycinki, w bliskości drzewa prace 
wykonywać ręcznie. Nie naruszać 

statyki drzewa. 

140 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

  ~40-50 n/d 8 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. 
Ze względu na brak możliwości 

wycinki, w bliskości drzewa prace 
wykonywać ręcznie. Nie naruszać 

statyki drzewa. 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

141 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

  ~40-50 n/d 7 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. Ze 
względu na brak możliwości wycinki, w 

bliskości drzewa prace wykonywać 
ręcznie. Nie naruszać statyki drzewa. 

142 
Chamaecyparis 

lawsoniana  
Cyprysik 
Lawsona 

~10-15 n/d 4 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Bardzo ładny pokrój. 
dobry ADAPTACJA 

143 
Chamaecyparis 

lawsoniana  
Cyprysik 
Lawsona 

~10 n/d 4 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Bardzo ładny pokrój. 
dobry ADAPTACJA 

144 
Chamaecyparis 

lawsoniana  
Cyprysik 
Lawsona 

~10 n/d 2 1 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Rośnie konkurując z nr 142 i 
143. 

dobry ADAPTACJA 

145 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

 ~40-50  n/d 8 4 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. Ze 
względu na brak możliwości wycinki, w 

bliskości drzewa prace wykonywać 
ręcznie. Nie naruszać statyki drzewa. 

146 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

  ~40-50 n/d 8 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. Ze 
względu na brak możliwości wycinki, w 

bliskości drzewa prace wykonywać 
ręcznie. Nie naruszać statyki drzewa. 

147 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

 ~40-50  n/d 8 3 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. Ze 
względu na brak możliwości wycinki, w 

bliskości drzewa prace wykonywać 
ręcznie. Nie naruszać statyki drzewa. 

148 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

  ~40-50 n/d 8 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. Ze 
względu na brak możliwości wycinki, w 

bliskości drzewa prace wykonywać 
ręcznie. Nie naruszać statyki drzewa. 

149 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

  ~40-50 n/d 8 2 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Drzewo martwe. 
zły 

Drzewo rosnące na terenie prywatnym. Ze 
względu na brak możliwości wycinki, w 

bliskości drzewa prace wykonywać 
ręcznie. Nie naruszać statyki drzewa. 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

150 Larix decidua 
Modrzew 
europejski 

 ~40-50  n/d 8 4 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). 
dobry ADAPTACJA 

151 
Caragana 

arborescens 
Karagana 
syberyjska 

n/d 160 x n/d Forma swobodnego żywopłotu. dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

152 Sambuxus nigra Bez czarny 52+41+34+15+12 n/d 4 4 
Forma małego drzewa; rośnie w 

zagęszczeniu. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

153 Sambuxus nigra Bez czarny 58+55+30+12 n/d 4 4 
Forma małego drzewa; rozwidlenie v-

kształtne z zakorkiem na h=0,5m, 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

154 Prunus sp. Śliwa domowa 
41+31+31+25+11

+9+9 
n/d 4 4 

2 pnie zrośnięte od odziomka do 
h=0,5m; korona b. rozłożysta, nisko 
osadzona; egzemplarz porośnięty 
winobluszczem pięciolistkowym 
(Parthenocissus quinquefolia). 

dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

155 Prunus sp. Śliwa domowa 20+20+19+15 n/d 3 2 
Egzemplarz porośnięty 

winobluszczem pięciolistkowym 
(Parthenocissus quinquefolia). 

dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

156 Prunus sp. Śliwa domowa 55+20+15+15 n/d 5 4 

Pień okaleczony poprzez wrośnięcie 
w siatkę ogrodzenia; widoczne rany 

ropne;  egzemplarz porośnięty 
winobluszczem pięciolistkowym 
(Parthenocissus quinquefolia). 

średni 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

157 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
75+74+70+67+67

+56+47+17 
n/d 7 10 

Forma krzaczasta; pnie konkurujące; 
korona niesymetryczna; pień o obw. 

17 - ucięty . 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

158 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
40 n/d 4 2 Odchylony w kierunku płd o ok. 45°. dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

159 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
52 n/d 4 3 

Odchylony w kierunku płd-wsch. o ok. 
45°. 

średni 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

160 Carpinus betulus Grab pospolity n/d 10 5 n/d 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Forma krzaczasta. 
dobry 

PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE 
PRAC PODZIEMNYCH  I 

NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

161 Prunus sp. Śliwa domowa  ~40-50 n/d 5 5 
Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 

posesji). Korona niesymetryczna. 
dobry ADAPTACJA 

162 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50 n/d 4 2 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Odchylony w kierunku wsch. 

o ok. 30°. 
średni ADAPTACJA 

163 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
  ~40-50 n/d 4 2 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Odchylony w kierunku wsch. 

o ok. 30°. 
średni ADAPTACJA 

164 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
  ~40-50 n/d 4 2 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Odchylony w kierunku płd. o 

ok. 30°. 
średni ADAPTACJA 

165 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
 ~40-50  n/d 4 2 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). 

dobry ADAPTACJA 

166 Juglans regia Orzech włoski 25 n/d 3,5 2 
 Odchylony w kierunku wsch. o ok. 

30°. 
dobry ADAPTACJA 

167 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
32 n/d 4 2 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji). Odchylony w kierunku wsch. 

o ok. 45°. 
średni ADAPTACJA 

168 Sambuxus nigra Bez czarny 65+43 n/d 5 4 

Obwód zmierzony na h=1,5 (rośnie za 
siatką); Spruchniały pnień, widoczne 

ubytki w korze, rozwidlenie v-kształtne 
z zakorkiem na h=1,3m. 

średni ADAPTACJA 
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Nr 
inw. 

Nazwa  
łacińska 

Nazwa  
polska 

Obwód pnia na 
h=130 cm [cm] 

Pow. 
krzewów 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan  
sanitarny 

Zalecenia  

169 Juglans regia Orzech włoski  ~150-160 n/d 5 7 

Brak dostępu (rośnie na ogrodzonej 
posesji); forma wielopniowa; 

rozwidlenie v-kształtne na h=0,3m; 
pokrój bardzo rozłożysty. 

dobry ADAPTACJA 

170 Acer negundo 
Klon 

jesionolistny 
65 n/d 7 5 Odchylony w kierunku płd. O ok. 30°. średni ADAPTACJA 

 
 



4 Podsumowanie 
 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie 170 jednostek zieleni w formie pojedynczych drzew i krzewów, 

kwalifikujących się do inwentaryzacji dendrologicznej zgodnie z ustawą2. Wśród gatunków dominujących 

wyróżnić można klona jesionolistnego (Acer negundo) i wierzbę białą (Salix alba). 

 

Stwierdzono występowanie: 

 

• 89  sztuk jednostek roślinnych w stanie dobrym, czyli żywotnych, bez wad budowy, uszkodzeń i chorób 

pasożytniczych. 
 

• 60 sztuki jednostek roślinnych w stanie średnim, czyli żywotnych, lecz z pewnymi wadami budowy i 

uszkodzeniami, które jednak nie kwalifikują do wycinki bez opłat ze względu na zły stan sanitarny. 
 

• 21 sztuk jednostek roślinnych w stanie złym, czyli z widocznymi wadami budowy, uszkodzeniami lub 

chorobami pasożytniczymi, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój drzewa/krzewu i wpływają na jego 

postępujące zamieranie. Jednostki roślinne z tej kategorii kwalifikują się do usunięcia bez ponoszenia opłat 

administracyjnych. 

 

Kwalifikację zinwentaryzowanych drzew i krzewów na terenie opracowania w ramach projektu gospodarki 

drzewostanem przedstawia poniższa tabela: 

LP Kwalifikacja drzewostanu 
Ilość egz. 

[szt.] 

1 ADAPTACJA 87 

2 
PRACE ZIEMNE REALIZOWAĆ METODĄ PRZEWIERTU 

/PRZECISKU 
17 

3 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE PRAC PODZIEMNYCH  I 
NADZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY 

12 

4 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 
OSTROŻNOŚCI; ZABEZPIECZENIE PRAC PODZIEMNYCH NA 

CZAS BUDOWY 
22 

5 
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU 

OSTROŻNOŚCI 
11 

6 WYCINKA SANITARNA (zły stan sanitarny drzew) 11 

7 
Drzewo rosnące na terenie prywatnym. Ze względu na brak 

możliwości wycinki, w bliskości drzewa prace wykonywać ręcznie. 
Nie naruszać statyki drzewa. 

10 

 
Razem: 170 

                                                           
2
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z późn. zm. 
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5 Wytyczne do zabezpieczenie i ochrony istniejącej zieleni na placu 

budowy 
 

Procedury stanowiące o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidłowym wykonywaniu prac 

ziemnych określone zostały w obowiązujących przepisach prawa. Zarówno przepisy ustawy o ochronie 

przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na 

terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom."), jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) określają, że obowiązek właściwego 

zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów, 

spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót 

zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. 

Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i 

spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, naraża wykonawcę prac na karę 

pieniężną naliczaną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody ma tu zastosowanie 88 ust 1 i ust 3 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 89 ust 1. 

 

5.1 Teren inwestycji 

 Poziom gruntu na terenie budowy w obszarze rzutu koron drzew, nie powinien zostać zmieniony.  

 Na terenie budowy należy za wszelką cenę unikać zmian właściwości gruntu - należy przeciwdziałać 

zagęszczaniu gruntu, wsiąkaniu substancji chemicznych oraz zmianom stosunków wodnych i ukształtowania 

terenu. 

 Teren budowy należy podzielić na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego oddziaływania 

prac (duże obciążenia) na glebę. Strefa inwestycji oznacza teren przeznaczony bezpośrednio po działania 

związane z inwestycją. Strefa robocza oznacza m. in. drogi jezdne i obszary magazynowania materiałów, 

znajdujące się najbliżej strefy inwestycji. Gleba jest obciążona przez poruszające się w tej strefie pojazdy, lecz 

należy ją jak najbardziej chronić i później przekopać. Strefa magazynowania materiałów powinna zostać jasno 

wytyczona w projekcie organizacji placu budowy i znajdować się z dala od chronionych w procesie 

inwestycyjnym drzew i krzewów.  

 Zbyt duże zagęszczenie głębszych warstw gleby, które później najtrudniej doprowadzić do stanu 

pierwotnego, jest niepożądane. Dlatego w obrębie koron drzew nie należy używać sprzętu ciężkiego. 
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5.2 Prace podziemne - zabezpieczenie na czas budowy 

 Podczas wykonywania wykopu z odsłoniętymi korzeniami należy niezwłocznie osłonić korzenie 

warstwą wilgotnego torfu i tkaniną jutową (lub matami słomianymi, lub szalunkiem z desek) zgodnie z Ryc.2. W 

tych obszarach czas pracy należy możliwie zminimalizować. W tym czasie niedopuszczalnym jest zasypywanie 

korzeni wydobytym z dna wykopu podglebiem (martwicą).   

 Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej 

pogodzie 3 tygodnie. W przypadku wystąpienia mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew winny być 

przykryte materiałem chroniącym i jak najszybciej zasypane. 

 W obrębie korzeni należy zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum). 

 Prace w rejonie korzeni należy wykonywać w okresie spoczynku zimowego roślin (październik-marzec) 

w celu zminimalizowania szkód dla drzew i krzewów. 

 Wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew powinny być wykonywane ręcznie. 

 W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód. 

 Po zakończeniu inwestycji drzewa należy objąć pracami pielęgnacyjnymi i stałym monitoringiem. 

 

Ryc. 2.  Budowa zasłony korzeniowej.3 

 

 

                                                           
3  
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WYTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZINWENTARYZOWANYCH: 

A) ODLEGŁOŚĆ DO 2,5M OD PNIA DRZEWA 

Zasięg systemu korzeniowego, co do zasady, wykracza ok. 1,0-1,5 m (lub 20% jego średnicy korony) poza 

obrys korony drzewa. Projektowane zbliżenie do drzew nie powinno być mniejsze niż 2,0-2,5 m. Mniejsza 

odległość jest niewystarczająca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew i w 

takich wypadkach przebieg sieci w miejscu kolizji powinien być wykonany z zastosowaniem metody przecisku w 

rurze osłonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez konieczności wykonywania otwartych wykopów. 

Ustala się poniższe zalecenia jako obowiązujące: 

 Zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.  

 Zakaz składowania materiałów ziemnych w obrębie koron i korzeni.  

 Ograniczenie walcowania do minimum. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu.  

 Zakaz wstrząsania, wyszarpywania bądź naruszania korzeni drzew.  

 Korzenie należy ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia musi być 
równa i możliwie najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym narzędziem ogrodniczym. Zakazuje się 
używania do tego celu łopat i narzędzi budowlanych.  

 Bezwzględny zakaz usuwania korzeni centralnych, podtrzymujących statykę drzewa.  

 W przypadku konieczności pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sąsiedztwie drzewa (do 
2m) strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem korzeniowym z desek.  

 

Wykaz nr zinwentaryzowanych drzew i krzewów znajdujących się do 2,5 m od projektowanego wodociągu, 

których wykopy powinny być zastąpione metodą bezwykopową. Jednak ze względu na załamanie 

projektowanej linii wodociągu, podłączenie do nowych odbiorców lub montaż elementów uzbrojenia - prace 

muszą być prowadzone otwartym wykopem. W tych przypadkach jednak należy prowadzić prace ręcznie, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności w obrębie bryły korzeniowej: 

5, 12, 21, 152, 154, 157-160 

Wykaz nr zinwentaryzowanych drzew i krzewów w obrębie których należy prowadzić prace ręczne z 

równoczesnym zabezpieczaniem bryły korzeniowej (Ryc.2): 

5, 7, 10, 16, 22-37, 60, 61 

Wykaz nr zinwentaryzowanych drzew i krzewów w obrębie których należy prowadzić prace ręczne z 

równoczesnym zabezpieczaniem bryły korzeniowej i części nadziemnej (pnia - w przypadku drzew patrz Ryc . 3 

oraz części ulistnionej - w przypadku krzewów: patrz Ryc.4): 

66-67, 151-160 

 

B) ODLEGŁOŚĆ POWYŻEJ 2,5 M OD PNIA DRZEWA: 

Jeżeli projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje się w odległości większej niż 2,0-2,50 m od pnia drzewa, 

istnieje możliwość przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopów. W takim wypadku wszelkie 

prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.  
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Ustala się poniższe zalecenia jako obowiązujące: 

 Zakaz manerworwania ciężkim sprzętem w pobliżu drzew.  

 Wykopy przy drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie, aby nie dopuścić do przesuszenia systemu 
korzeniowego.  

 W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać.  

 W przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów 
należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed działaniem niskiej temperatury.  

 Zakaz składowania materiałów ziemnych w obrębie koron i korzeni.  

 Zakaz zagęszczania gruntu w obrębie koron i korzeni. Walcowanie ograniczyć do minimum.  

 Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy obciąć na czysto, grubsze 
korzenie wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem.  

 

Wykaz nr zinwentaryzowanych drzew i krzewów, które znajdują się w odległości powyżej 2,5 m od 

projektowanego wodociągu, jednakże ze względu na statykę, wiek oraz otoczenie w którym rośną (rów 

melioracyjny/ krawędź drogi) - również zaleca się stosowanie przecisku w rurze osłonowej lub przewiertu 

sterowanego: 

97-98, 100, 102-109, 114-119 

 

B) ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W OBRĘBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO: 

Część zinwentaryzowanych drzew rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni utwardzonych (chodnik, 

jezdnia). Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że system korzeniowy drzew znajduje się bezpośrednio pod 

nawierzchnią przeznaczoną do rozbiórki. Prawdopodobne, że procent z nich mógł wrosnąć w nawierzchnie. 

Ręczna rozbiórka nawierzchni utwardzonych w sąsiedztwie pni drzew ma na celu ochronę systemu 

korzeniowego drzew przed uszkodzeniami.  

 Za minimalny obszar robót do ręcznego wykonania wokół nowo posadzonych drzew przyjmuje się 

okrąg o promieniu 1,5 m odmierzony od pnia drzewa. Wyznacznikiem zasięgu prac ręcznych jest obrys 

korony drzewa, który dla drzew starszych może być wyznaczony nawet poza tą granicą. Zarówno prace 

ziemne jak i rozbiórkowe prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew muszą być wykonywane ręcznie lub 

przy użyciu narzędzi ręcznych (łopaty, kilofy, pręty do podważania elementów, pneumatyczne 

wiertarki).  

 Podczas usuwania krawężników czy płyt chodnikowych w pobliżu drzewa należy starannie osłonić jutą 

(lub innymi materiałami do tego odpowiednimi) duże, zdrewniałe korzenie i podstawę pnia, znajdujące 

się w pobliżu usuwanych elementów. Jeżeli drzewo „obrasta” krawężnik czy chodnik, nie wolno obcinać 

podstawy pnia czy też grubych korzeni systemu korzeniowego. Drobne korzenie są najbardziej 

wrażliwe na warunki środowiska, dlatego też po demontażu krawężników i nawierzchni należy 

niezwłocznie ułożyć nową nawierzchnię lub okryć korzenie jutą lub luźną ziemią.  

 Wszystkie doły powstałe po odspojonych krawężnikach czy nawierzchni (jeśli przebieg nawierzchni się 

zmienia) powinny być natychmiast zasypane ziemią urodzajną. Wypełnienia przestrzeni ziemią 

powinno być wykonane sposób zapobiegający powstawaniu tzw. kieszeni powietrznych lub miejsc 

nadmierni ubitych.  
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 Wylewka betonowa znajdująca się w obrębie systemu powinna być powierzchniowo nacinana do 

głębokości ok. 5cm, a następnie łamana ręcznie. Stara piaskowa lub żwirowa podsypka powinna 

zostać nienaruszona, ponieważ tam koncentruje się większość korzeni żywicielskich. Po zdjęciu 

warstwy utwardzonej (płyty, nawierzchnia bitumiczna, wylewka betonowa) należy przykryć korzenie 

wilgotną jutą lub natychmiast przystąpić do budowy nowej nawierzchni po uzupełnieniu podsypki. 

 

5.3 Prace nadziemne - zabezpieczenie na czas budowy 

 Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia trwałego należy założyć po obrysie korony drzew (Ryc.3.), a 

jeśli nie będzie to możliwe, w odległości minimum 2,5 m od pnia drzewa.  

 Jeśli takie rozwiązanie (wygrodzenie) jest niemożliwe, należy bezwarunkowo na cały okres budowy 

pnie oszalować deskami z konieczną amortyzacją pomiędzy deskami, a pniem drzewa. Zabezpieczenia muszą 

chronić pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem składowanym 

materiałem.  

 Przestrzenie pomiędzy pniem, a deską należy bezwzględnie wypełnić materiałem zapewniającym 

amortyzację ewentualnych uszkodzeń z zewnątrz np. rurą elastyczną PCV, otuliną z pianki poliuretanowej, 

matami słomianymi lub zrolowaną jutą. 

 Wysokość oszalowania powinna sięga do wysokości dolnych konarów koron drzew, ale nie być 

mniejsza niż 1,5 m (wyjątki opisane poniżej). 

 Dolny koniec deski powinien opierać się na podłożu, nie na nabiegach korzeniowych. 

 Przy wykonywaniu zabezpieczeń niedopuszczalne jest wbijanie w pnie gwoździ. 

 Oszalowanie należy opasać drutem co 40-60 cm, minimum trzykrotnie. 

 Po zakończeniu inwestycji drzewa i krzewy należy objąć pracami pielęgnacyjnymi i monitoringiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3.  Zabezpieczenie pni drzew.4 
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Ryc. 4.  Budowa ogrodzenia ochronnego.5 

 

 

5.4 Kolizje 

Na obszarze inwestycji nie występują bezpośrednie kolizje będące przesłanką do usunięcie drzew i krzewów. 

Należy zwrócić jednak szczególną uwagę, iż nr inw. 151-160 znajdują się ok 1 m os lokalizacji projektowanego 

wodociągu.  

 

5.5 Wycinki sanitarne 

Otoczenie planowanej inwestycji porośnięte jest w dużej mierze drzewami krótkowiecznymi, które powoli 

osiągają swój starczy wiek. Drzewa te nie kolidują bezpośrednio z inwestycją, ale ich stan sanitarny jest zły i nie 

rokują szans na przeżycie w następnych okresach wegetacyjnych. Zaleca się usunięcie. 

                                                           
5  
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        Fot.1. Widok na nr inw. 41                                     Fot.2. Widok na nr inw. 110-113 (Salix alba) . 

                 (Salix alba) . 

6 Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikację projektowanych robót budowlanych 
 

Ze względu na charakter robót budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wg rozp. Ministra infrastruktury w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126)). 

Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem warunków 

technicznych robot ogrodniczych, obowiązujących przepisów BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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7 Dokumentacja fotograficzna 
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Fot. 3.  4. i 5. Widok na nr inw. 110-119 (Salix alba) - stan sanitarny drzew może zostać pogorszony w wyniku wykopów 
pod inwestycję, dlatego zaleca się w tym miejscu przecisk.  
 

 

Fot. 6. Widok na nr inw. 138- 141 (Larix decidua) - drzewa martwe. 
 



PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI, DN 150 L=1423,1m W UL . xxxxxxxxxxxxxx W 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

43 
 

 

Fot. 7. Widok na nr inw. 151  (Caragana arborescens) - projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest w odległości 
ok 1 m od krzewów, dlatego zaleca się osłony korzeniowe oraz osłony zielonej części roślin. 
 
 
 

 
 

Fot.8. Widok na nr inw. 66 (Salix alba) i 67 (Acer negundo) - zalecenie do prowadzenia prac ręcznie wraz z ochroną strefy 
korzeniowej i pni drzew.  
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8 Opracowanie graficzne 
 

Rys. 1 – mapa z naniesioną lokalizacją drzewostanu oraz ich numeracją. 

 

xxxxxxxxxxxx, październik 2016 r. 

 

Opracowanie:  

mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Ziobrowska 
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