
 

Szczegółowy opis zabiegów pielęgnacyjnych 
Kolumny; 
 1 – numer inwentarzowy 
 2-5 – określenie gatunku i parametrów dendrometrycznych 
 6 - ocena stanu zachowania 
 7 - zakres i rodzaj wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych 

   
 

Nr 

 

 

Gatunek 

drzewa 

 

Obwód 

pnia 

/cm/ 

 

Wys. 

/m/ 

 
 

Średnica 

korony 

/m/ 

 

Ocena stanu zachowania drzewa 

 

  

 
Proponowane zabiegi 

 

 
     1. Zachodnia granica parku i ulica Cicha – 32 szt. 

 

3 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus L. 

275 24 12 Korona rozwinięta od wys.10m, wieloprzewodnikowa i silnie zniekształcona od 

strony klona nr4.  Od wys.3m do wys.10m rozwijają się odrosty wyrastające z miejsc 

po usuniętych konarach. Na wys.4m widoczny jest duży kikut po usuniętym konarze. 

Całe drzewo pochylone jest na północ a środek ciężkości korony przeniesiony w 

kierunku szkoły. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące odrostów idących 

w stronę szkoły w celu osłabienia ich 

siły wzrostu 

37 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
229 20 13 Korona drzewa jest dwuprzewodnikowa od wys.4m. Silny , północno-zachodni 

przewodnik rozwija się w kierunku budynku szkoły. Przewodnik południowy jest 

mniejszy i nie wpływa dostatecznie na poprawę równowagi drzewa. Całe drzewo 

pochylone jest lekko w stronę budynku. Drzewo rośnie na wierzchołku pagórka 

utworzonego z częściowo zrujnowanej budowli ziemnej. Od północy odsłonięta 

bryła korzeniowa co pewnie powoduje pochylanie się drzewa. Sytuacja bardzo 

niebezpieczna . Grozi wywróceniem się drzewa w kierunku szkoły. 

Alternatywą dla silnej redukcji korony od strony zachodniej i powtórnej stabilizacji 

bryły korzeniowej może być tylko decyzja o usunięciu drzewa. Odtworzenie muru 

oporowego powinno zapobiec dalszej erozji pagórka i powinno dociążyć bryłę 

korzeniową. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące  części 

wierzchołkowej w celu zmniejszenia 

obciążenia pnia i podstawy pnia 

poprzez silną redukcję dominującego 

przewodnika , ponad 50% części 

wierzchołkowej 

3. Powtórne zabezpieczenie bryły 

korzeniowej przez stworzenie takiego 

muru oporowego jaki istniał przed 

zniszczeniem budowli. 

143 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
225 24 10 Drzewo rośnie na działce nr 1096/6. 

Korona drzewa rozwinięta jest od wys.10m i składa się z 3 silnych konarów o 

charakterze przewodników. Poniżej kikuty złamanych gałęzi. Pień odchylony o 3-5 

st. na południe. Posusz w koronie. 

Cięcie sanitarne 

144 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
264 26 12 Drzewo rośnie na działce nr 1096/6. 

Korona drzewa rozwinięta jest od wys.10-13m, mocno zniszczona przez wichury. 

Nad drogą urwany i zawieszony suchy konar. Pień pochylony na zachód na 5-7 st.  

Posusz w koronie. 

Cięcie sanitarne 



145 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

92 10 5 Drzewo rośnie na działce nr 1096/6. 

Korona drzewa od wys.4m dwuprzewodnikowa, zdeformowana i lekko zniszczona. 

Od strony wschodniej na pniu rana zderzeniowa. 

Cięcie sanitarne 

151 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
200 

144 

24 10 Drzewo rośnie na działce nr 1096/6. 

Drzewo dwupniowe. Pnie wyrastają z jednej podstawy. Pień północny drzewa jest 

prosty, korona rozwinięta w części wierzchołkowej. W koronie gruby posusz. Pień 

południowy jest dwuprzewodnikowy od wys.6m, mocno odchylony od pionu na 

ok.15st,  na południe , nad drogę. Posusz w koronie. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu 

zmniejszenia obciążenia południowego 

pnia i podstawy pnia 

152 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
252 24 13 Całe drzewo pochylone w kierunku drogi. Na wysokości 3,5 od strony drogi wyrasta 

z pnia silny konar mający charakter przewodnika. Podstawa konara jest silnie 

uszkodzona z powodu wyłamania się gałęzi. Konar traci sztywność i teraz oparty jest 

na lipie rosnącej po drugiej stronie drogi. U podstawy pnia wlot do ubytku od strony 

wschodniej. Zgnilizna podstawy pnia. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące  uszkodzonego 

konara w celu odciążenia jego 

podstawy do 50% masy . Uformować 

poszarpaną powierzchnię rany. 

153 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
170 18 5 Korona rozwinięta jest tylko w części wierzchołkowej. Całe drzewo pochylone nad 

drogę. W koronie dużo posuszu. 

Cięcie sanitarne 

160 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
185 23 8 Drzewo rośnie na działce nr dr 1142. 

Pierwszy konar na wys. 5m. Cała korona rozwinięta jest od strony południowej, nad 

drogą. Część wierzchołkowa wchodzi w kolizje z koroną innego jesiona. 

Cięcie sanitarne 

161 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
188 26 8 Korona dwuprzewodnikowa od wys.5m, rozwinięta od strony południowej . W 

koronie posusz. 

Cięcie sanitarne 

162 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
128 13 7 Drzewo rośnie na działce nr dr 1142. 

Korona rozwinięta od wys.3,5m , nad drogą. Korona zdeformowana , wierzchołek 

połamany przez spadające z jesionów konary. W koronie posusz i zawieszone suche 

gałęzie . Drzewo lekko pochylony na południe. 

Cięcie sanitarne 

173 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
87 10 5 Rośnie tuż przy ogrodzeniu. Pierwsza gałąź na wys. 3m idzie nad drogę. Cała korona 

rozwinięta od strony południowej . Dolna gałąź może powodować kolizje z ruchem 

drogowym. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji z ruchem drogowym i z 

koronami innych drzew 

174 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
116 13 7 Rośnie tuż przy ogrodzeniu. Pierwsza gałąź na wys. 4m idzie nad drogę. Cała korona 

rozwinięta od strony południowej . Dolne gałęzie mogą powodować kolizje z 

ruchem drogowym. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji z ruchem drogowym i z 

koronami innych drzew 

175 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
163 22 10 Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.4m. Oba przewodniki wyginają się w części 

wierzchołkowej w stronę południową. Posusz w koronie. 

Cięcie sanitarne 

181 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
225 26 11 Korona zdeformowana ,  dwuprzewodnikowa , wychodzi nad drogę . Opiera się o 

jesiona 182. W koronie posusz. W podstawie pnia otwarty ubytek wgłębny, rozwija 

się zgnilizna i podstawa pnia traci zdolność utrzymywania drzewa w pozycji 

pionowej. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące  części 

wierzchołkowej w celu usunięcia kolizji 

koron,  zmniejszenia obciążenia pnia i 

podstawy pnia 

182 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
233 26 10 Całe drzewo sąsiaduje z ogrodzeniem i jest pochylone 3-5 st. w kierunku 

południowym. Pierwotnie drzewo dwuprzewodnikowe od wys.7-8m. Teraz 

przewodnik południowy urwał się w połowie swojej długości. Pozostały  przewodnik 

w części wierzchołkowej znajduje się nad drogą i powoduje zagrożenie dla ruchu 

drogowego . W koronie posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu  

zmniejszenia obciążenia pnia i 

podstawy pnia 

183 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
102 14 9 Dolne gałęzie mogą powodować kolizje z ruchem drogowym . Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji z ruchem drogowym 



184 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
198 23 12 Całe drzewo sąsiaduje z ogrodzeniem i jest pochylone 3-5 st. w kierunku 

południowym nad drogę. W koronie suche gałęzie i urwane, zawieszone resztki 

konarów , niebezpieczne dla ruchu. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu  

zmniejszenia obciążenia pnia i 

podstawy pnia 

187 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

78 9 5 Korona rozwinięta od wys.2,5m, lekko zagęszczona. Drobne konary wychodzą w 

kierunku drogi. Rośnie pod koroną jesiona 184. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji z ruchem drogowym 

188 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

130 14 7 Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.4m. Drobne konary wychodzą w kierunku 

drogi. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji z ruchem drogowym 

200 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

124 17 7 Korona rozwinięta od wys.2,5m , zbudowana z równomiernie na pniu rozłożonych 

konarów. Dolne gałęzie wchodzą nad jezdnię. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji z ruchem drogowym 

201 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
183 22 7 Korona rozwinięta od wys.12m tylko w części wierzchołkowej, na drogą. W koronie 

duża ilość posuszu i połamanych gałęzi. 

Cięcie sanitarne 

  

217 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
276 26 8 Pierwszy konar wyrasta na wys.4m, idzie nad drogę i jest urwany 4m od pnia. 

Korona rozwinięta od wys.8-10m i także jest przemieszczona nad drogę . W koronie 

duża ilość posuszu i połamanych , zawieszonych gałęzi. Na pniu , od strony 

zachodniej widoczna jest blizna po pęknięciu wzdłużnym pnia. Pień lekko 

pochylony na południe. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu  

zmniejszenia obciążenia pnia i 

podstawy pnia 

218 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
190 29 6 Korona rozwinięta jest tylko w części wierzchołkowej od wys.14m i przemieszczona 

nad drogę . W koronie  posusz i połamane , zawieszone gałęzie. Pień lekko 

pochylony na południe. 

Cięcie sanitarne 

227 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
78 16 5 Pierwszy konar na wys. 3,5m . Korona luźna, zbudowana z kilku gałęzi. Dolny konar 

może powodować kolizje z ruchem drogowym. Całe drzewo pochylone na drogę. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji z ruchem na drodze. 

228 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
264 26 10 Pierwszy konar na wys. 10m . Korona zbudowana z 5 konarów. Cała korona 

zdeformowana i przeciążona , przesunięta w stronę południową , nad drogę i linię 

energetyczną. W koronie posusz. Drzewo pochylone na południe . Od północy na 

pniu widoczne są zamknięte przez kalus rany po pęknięciach wzdłużnych pnia. 

Pęknięcia te są skutkiem nadmiernego obciążenia pnia momentem gnącym i 

skręcającym od niesymetrycznej korony. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące  części 

wierzchołkowej konarów wysuniętych 

nad drogę w celu zmniejszenia 

obciążenia pnia i podstawy pnia 

Uwaga - linia energetyczna 

229 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
228 24 10 Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.6m . Jeden z przewodników całkowicie 

usytuowany nad drogą. Korona przeciążona od strony południowej. W koronie 

posusz. Od północy na pniu widoczna jest blizna po pęknięciach wzdłużnych pnia. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące  części 

wierzchołkowej konarów wysuniętych 

nad drogę w celu zmniejszenia 

obciążenia pnia i podstawy pnia 

Uwaga - linia energetyczna 

250 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
108 11 6 Pierwsze gałęzie na wys.2m. Pozostałe konary rozłożone na całym przebiegu kłody. 

Korona lipy wchodzi pod koronę jesiona i powoduje kolizje. Dolne gałęzie mogą 

wchodzić latem nad jezdnię. Przy podstawie pnia liczne odrosty korzeniowe. 

1. Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji koron 

2. Usunąć odrosty korzeniowe 



270 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
247 26 10 Na wys. 10m wyrasta pierwszy konar korony idący w stronę drogi o dosyć dużej 

masie i długości ok.12m. Powyżej korona zbudowana jest z 4 konarów. Na tym 

jesionie opiera się uszkodzony jesion 269. Cała korona znajduje się nad drogą. W 

koronie występuje posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące  części 

wierzchołkowej konarów wysuniętych 

nad drogę w celu zmniejszenia 

obciążenia pnia i podstawy pnia 

Uwaga - linia energetyczna 

271 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

145 14 8 Pierwsza gałąź na wys.3,5m. Korona zagęszczona , rozwinięta od strony 

południowej. Część wierzchołkowa wchodzi w kolizję z koroną jesiona 270. W 

koronie duża ilość zawieszonych suchych gałęzi z jesiona. Gałęzie drzewa mogą 

powodować kolizje z ruchem drogowym 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji koron  i ewentualnych kolizji z 

ruchem drogowym 

272 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
110 10 6 Pierwsza gałąź na wys.4m. Korona zdeformowana, zagęszczona, koliduje z 

konarami jesiona 273. Cała korona rozwinięta jest od strony drogi. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji koron 

273 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
254 24 14 Na wysokości 6m wyrasta silny konar idący w kierunku południowym, nad drogę i 

zabudowania. Korona na wys.10-12m staje się dwuprzewodnikowa a w części 

wierzchołkowej wieloprzewodnikowa. W koronie posusz i połamane gałęzie. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące  części 

wierzchołkowej konarów wysuniętych 

nad drogę w celu zmniejszenia 

obciążenia pnia i podstawy pnia 

     2. ulica Parkowa, droga do  internatu i wschodnia 

granica parku – 28 szt. 

 

349 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 

L.. 

288 23 10 Drzewo pierwotnie dwuprzewodnikowe od wys.10m. Przewodnik wschodni ucięto 

na wys.1,5m od rozgałęzienia a przewodnik zachodni jest rozwinięty od wys.14m. 

Na wys. 11m wyrasta konar idący na północ nad obejście gospodarza. Pień jest 

pochylony w dolnej części na wschód, od wys. 5m prostuje się. W koronie posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące konara idącego 

nad obejście w celu zmniejszenia 

obciążenia nasady konara 

355 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 

L.. 

239 22 10 Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.6m. Przewodniki idą prawie równolegle obok 

siebie . Gałęzie rozwinięte od wys.7m . Cała korona od strony wschodniej idzie nad 

budynki gospodarstwa. W koronie posusz. Na wys.3m drzewo wchodzi w kontakt z 

dachem . Pień lekko się tutaj deformuje. O ile właściciel budynku wystąpi z 

propozycją usunięcia drzewa to należy ją zaakceptować bo takie przemieszczenie 

pnia jest nieusuwalne ale stan dzisiejszy jeszcze nie dyskwalifikuje drzewa przy 

odpowiednim dbaniu o wielkość korony. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące konarów idących 

nad gospodarstwo w celu zmniejszenia 

ich zasięgu i obniżenie korony o ok.3m. 

356 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 

L.. 

322 23 12 Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.6m, ułożone w płaszczyźnie północ-południe. 

Korona rozwinięta od wys.12m. Na wys.5m od wschodu duża rana po usuniętym 

konarze. Od wys.4,5m do podstawy biegnie blizna po pęknięciu wzdłużnym pnia. W 

koronie posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu 

zmniejszenia wys. o ok.3m 

366 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 

L.. 

225 24 12 Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.16-17m. Przewodniki ułożone w płaszczyźnie 

wschód-zachód ale nie wiszące bezpośrednio nad budynkiem. Poniżej 16m , na pniu 

od wschodu wyrasta kilka okazałych pędów odrostowych W koronie posusz i 

zawieszone złamane gałęzie.  Cały pień lekko odchylony na zachód na ok. 3st. 

Cięcie sanitarne 

667 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

240 22 12 Korona dwuprzewodnikowa od wys.3m, w części wierzchołkowej 

wieloprzewodnikowa. W koronie posusz. Ze względu na to że rośnie przy ciągu 

pieszym można wykonać wzmocnienie miejsca rozgałęzienia przez zastosowanie 

wiązania dynamicznego o nośności 4 ton. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Założyć wiązanie dynamiczne o 

nośności 4t. 



668 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

225 22 12 Całe drzewo odchylone o 5-10st. w kierunku południowym. Korona rozwinięta od 

wys.7-8m o krzaczastym pokroju. W koronie posusz. 

Cięcie sanitarne 

671 Robinia akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia L. 

220 18 12 Pierwsze gałęzie korony wyrastają na wys.5-6m. Cała korona rozwinięta jest od 

strony południowej, wychodzi ponad koronę modrzewia 647 i powoduje jego 

deformację. Pień bardzo przeciążony. W koronie posusz. Od strony północnej 

widoczna deformacja pnia w wyniku przeciążenia 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji koron i zmniejszenia obciążenia 

pnia 

684 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
135 

169 

17 14 Drzewo pierwotnie trójpniowe , teraz dwupniowe. Brak środkowego pnia. W jego 

miejscu rozwija się teraz zgnilizna podstawy pnia osłabiająca całą bryłę korzeniową. 

Pnie odchylone od siebie w kierunku wschodnim i zachodnim. Pierwsze gałęzie 

rozwijają się od wys.4-5m. W koronach obu pni występuje posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Wykonanie wiązania dynamicznego 

o nośności 8t na wys.8-10m 

685 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
188 18 12 Pierwsze gałęzie rozwijają się od wys.5m. Powyżej korona dobrze rozłożona i silnie 

osadzona na pniu. Szerokie kąty gałęzi z pniem są w tym parku ewenementem. Pień 

lekko pochylony na wschód. W koronie posusz. 

Cięcie sanitarne 

686 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
194 19 10 Korona dwuprzewodnikowa od wys.5m i trójprzewodnikowa od wys.8m , 

wieloprzewodnikowa w części wierzchołkowej. W koronie dużo posuszu wiszącego 

nad skrzyżowaniem dróg. Na wys.2,5 od strony południowo-zachodniej jest duża 

rana po usuniętym konarze w której rozwija się zgnilizna drewna. 

Cięcie sanitarne 

689 Robinia akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia L. 

218 16 e 12 na 

10 

Zasięg rzutu korony – 12m od podstawy. Całe drzewo jest bardzo silnie pochylone 

na wschód. Jest w trakcie pochylania się i niedługo upadnie. Na powierzchni ziemi 

widoczne jest przemieszczanie się bryły korzeniowej spowodowane zniszczeniem 

bryły korzeniowej od strony drogi. Korona dwuprzewodnikowa od wys.3m. W 

koronie posusz. 

Cięcie korygujące części 

wierzchołkowej i obwodowej w 

granicach 30% w celu  zmniejszenia 

obciążenia pnia i podstawy pnia 

699 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
281 23 14 Drzewo rośnie na działce nr 1068/13. 

Korona trójprzewodnikowa od wys.3-4m i wieloprzewodnikowa w części 

wierzchołkowej. W koronie posusz. Korona powoduje kolizje ze wszystkimi 

koronami otaczającymi ją. Od strony północno-wschodnim blizna po pęknięciu 

wzdłużnym pnia. Możliwa zgnilizna wewnętrzna pnia. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji koron 

700 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

215 21 11 Drzewo rośnie na działce nr 1068/13. 

Pierwsza gałąź na wys.6m, następna na wys.12m. Korona zdeformowana, 

przesunięta w kierunku wschodnim. W koronie posusz. Od zachodu na wys.3m stare 

nieprawidłowe cięcie. Na pniu stara blizna po pęknięciu wzdłużnym pnia co znaczy , 

że wewnątrz rozwija się zgnilizna pnia. Widoczny duży skręt włókien. 

Cięcie sanitarne 

703 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
236 20 12 Drzewo rośnie na działce nr 1068/13. 

Korona dwuprzewodnikowa od wys.4m. Przewodnik zachodni urwany jest w 

odległości 6m od rozgałęzienia. W miejscu złamania powstał wlot do ubytku. 

Korona zdeformowana . Drzewo rośnie pod koroną 702.W koronie posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji koron 

705 Dąb szypułkowy 

Quercus robur L. 
240 24 15 Drzewo rośnie na działce nr 1068/13. 

Pierwsza gałąź na wys.7m. Korona rozwinięta od wys.16 m, wieloprzewodnikowa, 

lekko spłaszczona od strony zachodniej. W koronie posusz. 

Cięcie sanitarne 

706 Dąb szypułkowy 

Quercus robur L. 
317 25 16 Drzewo rośnie na działce nr 1068/13. 

Korona trójprzewodnikowa od wys.9-10m i wieloprzewodnikowa w części 

wierzchołkowej. W koronie duża ilość posuszu. Korona spłaszczona od strony 

wschodniej , rozwinięta w kierunku zachodnim. 

Cięcie sanitarne 



712 Dąb szypułkowy 

Quercus robur L. 
382 24 18 Drzewo rośnie na działce nr 1068/13. 

Pierwszy  konar wyrasta na wys.5m. Korona dwuprzewodnikowa od wys.10m. W 

części wierzchołkowej korona szeroko rozpostarta ponad koronami innych drzew. 

Liczne kolizje gałęzi z koronami otaczających drzew. W koronie posusz. 

Cięcie sanitarne 

714 Dąb szypułkowy 

Quercus robur L. 
220 24 14 Drzewo rośnie na działce nr 1068/13. 

Pierwszy  konar wyrasta na wys.4m. Korona rozwinięta na wys.10-14m. W koronie 

posusz. Kolizje z koronami innych drzew. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji koron 

715 Dąb szypułkowy 

Quercus robur L. 
243 22 e 16 na 8 Drzewo rośnie na działce nr 1068/13. 

Całe drzewo odchylone na północny-zachód. Zasięg rzutu korony – 16m od 

podstawy. Wszystkie konary bardzo wydłużone , sięgają daleko poza podstawę 

drzewa i powodują bardzo duży moment gnący. W koronie posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu  

zmniejszenia obciążenia pnia i 

podstawy pnia 

722 Dąb szypułkowy 

Quercus robur L. 
227 23 10 Drzewo rośnie na działce nr 1068/14. 

Pierwsza gałąź na wys.6m od strony zachodniej. Korona dwuprzewodnikowa od 

wys.12-13m. Całą korona jest płaska od strony wschodniej i przesunięta na zachód 

względem podstawy. W koronie  posusz i połamane gałęzie.   

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące części 

wierzchołkowej w celu  zmniejszenia 

obciążenia pnia i podstawy pnia 

771 Dąb szypułkowy 

Quercus robur L. 
286 28 12 Podstawa korony znajduje się na wys.14-15m. Korona składa się z kilku konarów, 

szeroko rozłożonych . Posusz w koronie. 

Cięcie sanitarne 

885 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
253 24 14 Pierwsze konary wyrastają na wys.5-6m. Korona rozwinięta od wys.16-17m.W 

koronie posusz i połamane konary. Odrosty przy podstawie pnia. Całe drzewo lekko 

pochylone na południe. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Usunąć pędy odrostowe z podstawy 

pnia 

888 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
250 20 12 Pierwszy silny konar wyrasta na wys.5m i idzie w kierunku południowym. Korona 

równomiernie wypełniona silnymi konarami. Część wierzchołkowa korony jest 

zniszczona i zasychająca. W koronie posusz. Przy podstawie pnia wyrastają odrosty 

korzeniowe. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Usunąć odrosty korzeniowe 

890 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
160 19 10 Nieduże gałęzie wyrastają od wys.4m. Korona zagęszczona , nieforemna, w części 

wierzchołkowej rozszerza się . W koronie posusz. Przy podstawie pnia pędy 

odrostowe i odrosty korzeniowe. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Usunąć odrosty korzeniowe 

1183 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
341 24 18 Od wys.2m na pniu wyrastają nieduże gałęzie. Pierwszy duży konar od strony 

północnej wyrasta na wys.5m idzie nad boisko. Redukcja tego konara powinna 

polegać na redukcji ok.30% jego długości. Korona jest zbudowana z 4 silnych 

konarów o wyłamanych częściach wierzchołkowych. 

W koronie posusz. Przy pniu wyrastają odrosty korzeniowe. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące konara nad 

boiskiem w celu zmniejszenia naprężeń 

w jego nasadzie 

3. Usunąć odrosty przy pniu 
1184 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
293 23 16 Korona dwuprzewodnikowa od wys.5m. Jeden z przewodników jest pionowo 

zorientowany, drugi nachyla się na południe co powoduje duży poziom naprężeń w 

jego nasadzie. W koronie posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące wierzchołka 

południowego przewodnika 
1243 Jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior L. 
251 23 14 Drzewo rośnie na działce nr 1079. 

Pierwszy, duży konar wyrasta na wys.4m od strony budynku i linii energetycznej.  

Korona dwuprzewodnikowa od wys.12-13m, rozwinięta szeroko w części 

wierzchołkowej, przeciążona od południowego-zachodu. W koronie posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące korony w celu 

poprawy równowagi statycznej drzewa 

1246 Dąb szypułkowy 

Quercus robur L. 
359 22 16 Drzewo rośnie na działce nr 1068/9. 

Korona od wys.6-7m ma formę wieloprzewodnikową. Całe drzewo jest  pochylone 

w kierunku południowym. W koronie duża ilość posuszu. Skuteczna poprawa 

równowagi korony będzie wymagała skrócenia najdalej wysuniętych, południowych 

konarów w wymiarze do 1/3 ich długości przy zachowaniu zasad obowiązujących w 

chirurgii drzew 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące południowej 

części korony w celu poprawy 

równowagi statycznej drzewa 



     3. ulica Ogrodowa – 17 szt. 
 

1307 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
112 9 8 Pierwsze gałęzie wyrastają na wys.3m. Korona zdeformowana. Drzewo wygięte w 

kierunku wschodnim. Posusz w koronie. Od zachodu, na wys.od 1m do wys.1,5m, 

jest duży wlot do ubytku pnia. Pień całkowicie wypróchniały wewnątrz. Kolizja z 

koroną 1306 i 1309. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu usunięcia 

kolizji koron 

3. Usunąć odrosty przy pniu 
1309 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
241 17 12 Korona dwuprzewodnikowa od wys.2,5m, wieloprzewodnikowa w części 

wierzchołkowej. Korona rozwinięta od południowego-wschodu , w dużej części 

zwisa nad jezdnią  w strefie  linii energetycznej. Może być niebezpieczna dla ruchu 

drogowego. W koronie posusz i połamane konary. Ewentualna redukcja korony 

powinna być wykonana w granicach do 30% masy korony. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące od strony jezdni 

polegające na redukcji najbardziej 

wysuniętych konarów w ich częściach 

wierzchołkowych 
1314 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
261 22 16 Pierwsza gałąź wyrasta na wys.3m i jest urwana. Korona dwuprzewodnikowa od 

wys.12m, wieloprzewodnikowa w części wierzchołkowej. Korona szeroko rozłożona 

w tym nad drogą i nad linią energetyczną. W koronie posusz i połamane gałęzie. 

Przy podstawie pnia pędy odrostowe. Ewentualna redukcja korony powinna być 

wykonana w granicach do 20% masy korony w tym obniżenie wierzchołka o 3-4m. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące od strony jezdni 

polegające na redukcji najbardziej 

wysuniętych konarów w celu 

zmniejszenia obciążenia ich nasad 
1315 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

174 21 10 Nawiercenia pnia od zachodu. Korona dwuprzewodnikowa od wys.4m. Korona 

rozwinięta od strony drogi. Możliwe są utrudnienia dla ruchu drogowego. W koronie 

posusz i połamane gałęzie. Konary przy redukcji nie powinny być usuwane w całości 

ale wybór miejsca redukcji musi być zgodny z zasadami chirurgii drzew. 

Przewidywany zakres redukcji konarów wynosi ok.1/3 długości. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące konarów od strony 

jezdni na całej wysokości korony. 

Obniżenie drzewa o 3-4m. 

1320 Robinia akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia L. 

322 25 14 Pierwszy, duży konar wyrasta na wys.11m i kieruje się w stronę jezdni. Korona 

rozwinięta od wys.19m, wieloprzewodnikowa i szeroka. W koronie posusz. Na 

wys.9m od zachodu jest wlot dziupli dzięcioła. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące konarów od strony 

jezdni 

1321 Lipa drobnolistna 

 Tilia cordata Mill. 
184 19 12 Korona trójprzewodnikowa od wys.7m. Przewodniki ułożone na kierunku północ-

południe. Przewodnik południowy skręca nad jezdnię co bardzo obciąża jego nasadę 

i pień. W koronie posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące południowego 

przewodnika w części wysuniętej nad 

jezdnię 
1326 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

170 17 8 Pierwsze gałęzie wyrastają na wys.4,5m. Całą korona rozwinięta od strony jezdni. 

Pień lekko pochylony na wschód. Pędy odrostowe przy podstawie. W koronie 

posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące w celu poprawy 

statyki przez redukcję do 20% części 

wierzchołkowej i wschodniej korony. 
1347 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

106 18 7 Pierwsza gałąź wyrasta na wys.3m. Korona ściśnięta pomiędzy koronami sąsiednich 

drzew, płaska, rozwinięta od strony jezdni. Gałęzie zaczynają przeszkadzać w ruchu 

drogowym najwyższym pojazdom. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

fragmentów najbardziej wysuniętych w 

stronę jezdni konarów 

1348 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

133 17 8 Pierwsze gałęzie wyrastają od wys.4m, cała korona rozwinięta od strony 

południowo-wschodniej. Gałęzie zaczynają przeszkadzać w ruchu drogowym 

najwyższym pojazdom. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

fragmentów najbardziej wysuniętych w 

stronę jezdni konarów 

1358 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

171 11 9 Korona rozwinięta od wys.3m , dobrze wypełniona gałęziami. Konary na wys.6-7m 

wychodzą nad jezdnię i kiedy opuszczają się pod obciążeniem liśćmi mogą 

powodować kolizję z wysokimi pojazdami.  W koronie posusz i połamane gałęzie. 

Odrosty przy podstawie pnia. 

Cięcie korygujące w celu usunięcia 

fragmentów najbardziej wysuniętych w 

stronę jezdni konarów 



1360 Robinia akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia L. 

248 21 10 Korona dwuprzewodnikowa od wys.11m. Przewodnik południowy jest całkowicie 

suchy. Przewodnik północny na wys.15m ma ranę po oderwanym konarze. Na wys. 

3m od strony wschodniej wlot dziupli dzięcioła. 

Cięcie sanitarne 

1363 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

203 20 13 Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.4m, od wys14-15m wieloprzewodnikowe.  

Przewodnik wschodni wychodzi nad drogę. Konary pod obciążeniem mogą 

powodować kolizję z wysokimi pojazdami. 

Cięcie korygujące polegające na 

częściowej redukcji wschodniego 

przewodnika od strony drogi i w części 

wierzchołkowej do 30% 
1365 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

103 18 7 Pierwsza gałąź wyrasta na wys.2,5m i idzie w stronę drogi. Pozostałe konary luźno i 

rzadko rozłożone w koronie. W koronie drobny posusz 

Cięcie sanitarne 

Usunąć dolny konar 

1366 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

123 16 7 Korona rozwinięta od wys.5m, od strony wschodniej. Pień lekko wygięty. Cięcie korygujące polegające na 

częściowej redukcji najbardziej 

wysuniętych  konarów od drogi 

1370 Klon pospolity 

Acer platanoides L. 
103 16 8 Drzewo dwuprzewodnikowe od wys.3m. Wchodzi w kolizję z koroną robinii 1371 

pod którą rośnie. W koronie drobny posusz. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące części 

wierzchołkowej w celu usunięcia kolizji 

z 1371 
1371 Robinia akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia L. 

221 22 14 Korona dwuprzewodnikowa od wys.8m. Przewodnik północny, słabszy, w części 

wierzchołkowej skręca nad drogę. Przewodnik wschodni jest przewodnikiem 

głównym. Ma koronę płaską rozwiniętą w części wierzchołkowej z dużą ilością 

suchych gałęzi. W koronie duża ilość  posuszu. 

1. Cięcie sanitarne 

2. Cięcie korygujące polegające na 

redukcji konarów idących nad drogę. 

1372 Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

L. 

124 16 7 Pierwsza gałąź wyrasta na wys.4m. Całe drzewo pochyla się lekko w kierunku 

wschodnim. Konary pod obciążeniem mogą się opuszczać utrudniając ruch na 

drodze. W koronie drobny posusz. 

Cięcie korygujące polegające na 

częściowej redukcji najbardziej 

wysuniętych  konarów od drogi 

 


