
 
 

 

            
FAZA: INWENTARYZACJA ZIELENI 

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa lotniska wraz z budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej na lotnisku Białystok Krywlany. 

 
ADRES: ul. Ciołkowskiego 2, 15-602 Białystok 

działka nr ew. 1/27 ob. 0022 w Białymstoku, woj. podlaskie. 
 
KATEGORIA: kategorie obiektu budowlanego: XXIII – obiekty lotniskowe, XXV – drogi i kolejowe 

drogi szynowe, XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
wodociągowe, kanalizacyjne. 
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Zestawienie zinwentaryzowanych zadrzewień na terenie działki nr ew. 1/27 ob 0022 m. 
Białystok, gm. Białystok, woj. Podlaskie       
 
 
           A/ Drzewa : 

Lp / 
Nr  

Rodzaj i gatunek 
(nazwa polska i 

łacińska) 

Wys. 
drzewa 

[m] 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Stan zdrowotny / Zalecenia 

1 2 3 4 5 

1 1 
Jabłoń /  
Malus Mill 

5 110 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

2 2 
Grusza pospolita 
/ 
Pyrus communis 

5 80 s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, 
piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

3 3 

Jabłoń /  
Malus Mill 

5 63 s.k. zakryty; wysokość drzewa ok. 8m; krótki pień; 
korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 

4 4 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

5 47 s.k. zakryty; wysokość drzewa do 10m; pień prosty- 
kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, 
drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

5 5 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

5 48 s.k. zakryty; wysokość drzewa do 10m; pień prosty- 
kłoda długości 2m; korona wielo-przewodnikowa, 
drzewo owocowe- nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

6 6 

Jabłoń /  
Malus Mill 

5 47 s.k. zakryty; wysokość drzewa ok. 8m; krótki pień; 
korona szeroka, wielo-przewodnikowa; drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 

7 7 
Jabłoń /  
Malus Mill 

4 31 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

8 8 
Jabłoń /  
Malus Mill 

4 30 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

9 9 
Grusza pospolita 
/ 
Pyrus communis 

5 78 s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, 
piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

10 1
1 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 47 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 

11 1
2 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 47 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 

12 1
3 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 47 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 



 
 

 

13 1
4 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 63 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 

14 1
5 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 78 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 

15 1
6 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 46 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 

16 1
7 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 31 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na usunięcie DO USUNIĘCIA 

  

17 1
7 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 30 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

18 1
9 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

5 60 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

19 2
0 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

4 63 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 1,5m; 
korona wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

20 2
1 

Jabłoń /  
Malus Mill 

4 69 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

21 2
2 

Jabłoń /  
Malus Mill 

4 88 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

22 2
3 

Jabłoń /  
Malus Mill 

4 94 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

23 2
4 

Grusza pospolita 
/ 
Pyrus communis 

6 92 s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, 
piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

24 2
5 

Grusza pospolita 
/ 
Pyrus communis 

7 143 s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, 
piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

25 2
6 

Świerk pospolity 
/ Picea abies 

6 90 s.t. zakryty; pokrój stożkowy, smukły; prosty, 
pojedynczy pień; DO USUNIĘCIA 

26 2
7 

Świerk pospolity 
/ Picea abies 

6 78 s.t. zakryty; pokrój stożkowy, smukły; prosty, 
pojedynczy pień; DO USUNIĘCIA 

27 3
4 

Tuja żywotnik / 
Thuja 

4 40 s.k. zakryty; wysokość drzewa- ok. 15m; pokrój 
stożkowy; pień rozgałęziony; boczne gałęzie 
wyprostowane; DO USUNIĘCIA 

28 3
5 

Tuja żywotnik / 
Thuja 

3 35 s.k. zakryty; wysokość drzewa- ok. 15m; pokrój 
stożkowy; pień rozgałęziony; boczne gałęzie 
wyprostowane; DO USUNIĘCIA 

29 3
6 

Tuja żywotnik / 
Thuja 

4 35 s.k. zakryty; wysokość drzewa- ok. 15m; pokrój 
stożkowy; pień rozgałęziony; boczne gałęzie 
wyprostowane; DO USUNIĘCIA 



 
 

 

30 3
7 

Lipa drobnolistna 
/ Tilia cordata 
Mill 

8 80 s.k. podniesiony w szyi-pojedyncze nabiegi 
npt.,ograniczony; korona wielo-przewodnikowa, ostro 
(V) osadzona na wysokości 3,5m, ugałęzienie wewnątrz 
idzie pionowo do góry, na zewnątrz zwisłe, do 
pozostawienia 

31 3
8 

Lipa drobnolistna 
/ Tilia cordata 
Mill 

8 85 s.k. podniesiony w szyi-pojedyncze nabiegi 
npt.,ograniczony; korona wielo-przewodnikowa, ostro 
(V) osadzona na wysokości 3,5m, ugałęzienie wewnątrz 
idzie pionowo do góry, na zewnątrz zwisłe, DO 
USUNIĘCIA 

32 3
9 

Lipa drobnolistna 
/ Tilia cordata 
Mill 

7 80 s.k. podniesiony w szyi-pojedyncze nabiegi 
npt.,ograniczony; korona wielo-przewodnikowa, ostro 
(V) osadzona na wysokości 3,5m, ugałęzienie wewnątrz 
idzie pionowo do góry, na zewnątrz zwisłe, DO 
USUNIĘCIA 

33 4
0 

Lipa drobnolistna 
/ Tilia cordata 
Mill 

9 85 s.k. podniesiony w szyi-pojedyncze nabiegi 
npt.,ograniczony; korona wielo-przewodnikowa, ostro 
(V) osadzona na wysokości 3,5m, ugałęzienie wewnątrz 
idzie pionowo do góry, na zewnątrz zwisłe, DO 
USUNIĘCIA 

34 4
1 

Jabłoń /  
Malus Mill 

6 94 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

35 4
2 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

4 60 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

36 4
3 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

4 45 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

37 4
4 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

4 45 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

38 4
5 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

4 50 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

39 4
6 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

3 36 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

40 4
7 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

6 45 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

41 4
8 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

6 47 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

42 4
9 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

4 62 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

43 5
0 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

3 30 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok.1m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 



 
 

 

44 5
1 

Jabłoń /  
Malus Mill 

5 90 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

45 5
2 

Grusza pospolita 
/ 
Pyrus communis 

10 80 s.k. zakryty; pień prosty; korona rozłożysta, 
piramidalna; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

46 5
3 

Brzoza / Betula 10 70 s.k. zakryty; pokrój stożkowaty; pień pochylony; korona 
wielo-przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

47 5
4 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

6 53 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

48 5
5 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

6 54 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

49 5
6 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

3 43 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok.1m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

50 5
7 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

3 60 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok. 1m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

51 5
8 

Jabłoń /  
Malus Mill 

6,5 75 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

52 5
9 

Jabłoń /  
Malus Mill 

3 94 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

53 6
0 

Jabłoń /  
Malus Mill 

3 79 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

54 6
1 

Dąb / Quercus 9 47 s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; 
korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie 
powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

55 6
3 

Jabłoń /  
Malus Mill 

3 79 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

56 6
4 

Jabłoń /  
Malus Mill 

4 79 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

57 6
5 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

6 63 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

58 6
6 

Dąb / Quercus 5,5 79 s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; 
korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie 
powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

59 6
7 

Dąb / Quercus 9 126 s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; 
korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie 
powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

60 6
8 

Topola osika / 
Populus tremula 

16 75 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

61 6
9 

Topola osika / 
Populus tremula 

15 65 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 



 
 

 

62 7
0 

Topola osika / 
Populus tremula 

16 70 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

63 7
1 

Topola osika / 
Populus tremula 

14 65 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

64 7
2 

Topola osika / 
Populus tremula 

15 70 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

65 7
3 

Topola osika / 
Populus tremula 

16 70 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

66 7
4 

Dąb / Quercus 20 157 s.k. wyniesiony w szyi; prosty pień; pokrój regularny, 
okrągły; korona szeroka, jedno- przewodnikowa; 
nieregularnie powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

67 7
5 

Topola osika / 
Populus tremula 

13 63 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; do pozostawienia 

68 7
6 

Topola osika / 
Populus tremula 

15 63 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; do pozostawienia 

69 7
7 

Topola osika / 
Populus tremula 

15 63 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; do pozostawienia 

70 7
8 

Dąb / Quercus 20 188 s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; 
korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie 
powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

71 7
9 

Dąb / Quercus 20 172 s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; 
korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie 
powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

72 8
0 

Dąb / Quercus 20 220 s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; 
korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie 
powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

73 8
1 

Grab / Carpinus 15 126 s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; 
korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie 
powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

74 8
2 

Topola osika / 
Populus tremula 

13 46 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; do pozostawienia 

75 8
3 

Topola osika / 
Populus tremula 

14 94 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; do pozostawienia 

76 8
4 

Topola osika / 
Populus tremula 

13 47 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; do pozostawienia 

77 8
5 

Topola osika / 
Populus tremula 

14 48 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

78 8
6 

Topola osika / 
Populus tremula 

13 47 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

79 8
7 

Topola osika / 
Populus tremula 

13 50 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

80 8
8 

Topola osika / 
Populus tremula 

13 47 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

81 8
9 

Topola osika / 
Populus tremula 

13 94 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

82 9
0 

Topola osika / 
Populus tremula 

14 95 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

83 9
1 

Dąb / Quercus 20 251 s.k. zakryty; prosty pień; pokrój regularny, okrągły; 
korona szeroka, jedno- przewodnikowa; nieregularnie 
powyginane konary; DO USUNIĘCIA 

84 9
2 

Topola / Populus 14 94 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 



 
 

 

85 9
3 

Topola / Populus 18 79 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

86 9
4 

Topola / Populus 13 63 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

87 9
5 

Topola / Populus 14 94 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

88 9
6 

Topola / Populus 13 95 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

89 9
7 

Topola / Populus 13 98 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

90 9
8 

Klon / Acer 7 31 s.k. zakryty; pień prosty; korona 1-przewodnikowa, 
rozłożysta, regularna; DO USUNIĘCIA 

91 9
9 

Topola / Populus 13 94 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

92 1
0
0 

Topola / Populus 12 95 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; korona 
jedno- przewodnikowa; do pozostawienia 

93 1
0
1 

Klon / Acer 12 94 s.k. zakryty; pień prosty; korona 1-przewodnikowa, 
rozłożysta, regularna; DO USUNIĘCIA 

94 1
0
2 

Czeremcha 
zwyczajna / 
Padus avium 

8 31 s.k. zakryty; pokrój okrągły; opadnięte gałęzie; do DO 
USUNIĘCIA 

95 1
0
3 

Czeremcha 
zwyczajna / 
Padus avium 

9 35 s.k. zakryty; pokrój okrągły; opadnięte gałęzie; DO 
USUNIĘCIA 

96 1
0
4 

Jesion / Fraxinus 4 32 s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 
5m, 3-przewodnikowa, podniesiona do pozostawienia 

97 1
0
6 

Jesion / Fraxinus 5 47 s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 
5m, 3-przewodnikowa, podniesiona do pozostawienia 

98 1
0
7 

Jabłoń /  
Malus Mill 

6 94 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

99 1
0
8 

Jabłoń /  
Malus Mill 

7 110 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

100 1
0
9 

Jabłoń /  
Malus Mill 

7 112 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

101 1
1
0 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

5 63 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości ok.1,5m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

102 1
1
1 

Jabłoń /  
Malus Mill 

6,5 110 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

103 1
1
2 

Tuja żywotnik / 
Thuja 

5 31 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień rozgałęziony; boczne 
gałęzie wyprostowane; DO USUNIĘCIA 



 
 

 

104 1
1
3 

Tuja żywotnik / 
Thuja 

7 47 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień rozgałęziony; boczne 
gałęzie wyprostowane; DO USUNIĘCIA 

105 1
1
4 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

10 63 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie; DO 
USUNIĘCIA 

106 1
1
5 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

11 126 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie; DO 
USUNIĘCIA 

107 1
1
6 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

10 47 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie; DO 
USUNIĘCIA 

108 1
1
7 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

10 94 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO 
USUNIĘCIA 

109 1
1
8 

Śliwa domowa / 
Prunus domestica 

10 110 s.k. zakryty; pień prosty- kłoda długości 2m; korona 
wielo-przewodnikowa, drzewo owocowe- nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie; DO 
USUNIĘCIA 

110 1
1
9 

Jesion / Fraxinus 4 35 s.k. zakryty; pokrój stożkowy; pień pionowy; DO 
USUNIĘCIA 

111 1
2
0 

Jesion / Fraxinus 11,5 63 s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 
5m, 3-przewodnikowa, podniesiona DO USUNIĘCIA 

112 1
2
1 

Jesion / Fraxinus 11 64 s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 
5m, 3-przewodnikowa, podniesiona do pozostawienia 

113 1
2
2 

Jesion / Fraxinus 11,5 94 s.k. wyniesiony w szyi, korona osadzona na wysokości 
5m, 3-przewodnikowa, podniesiona do pozostawienia 

114 1
2
3 

Modrzew / Larix 
Mill. 

6 32 s.k. zakryty; pień prosty; korona luźna, stożkowa, część 
górna podniesiona; dolne gałęzie opadnięte, do 
pozostawienia 

115 1
5
5 

Wiśnia pospolita 
/ Cerasus vulgaris 
Mill 

4 35 s.k. zakryty; korona wielo-przewodnikowa, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

116 1
5
6 

Jabłoń /  
Malus Mill 

5 70 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, dwu-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

117 1
5
7 

Jabłoń /  
Malus Mill 

5 70 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, dwu-
przewodnikowa; drzewo owocowe- nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na usunięcie DO USUNIĘCIA 

118 1
5
8 

Jabłoń /  
Malus Mill 

5 65 s.k. zakryty; pokrój okrągły; pień pochylony, drzewo 
owocowe- nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie DO USUNIĘCIA 

 
                                                          



 
 

 

             Do usunięcia-wycinki zakwalifikowano 106 szt. drzew : 
               

22 szt. Jabłoń/Malus Mill    
(1,3,6,7,8,20,21,22,34,44,51,52,53,55,56,98,99,100,102,116,117,118) 
5 szt. Grusza pospolita/Pyrus communis (2,9,23,24,45) 
16 szt. Śliwa Domowa/ Prunus domestica  
(4,5,19,40,41,43,47,48,49,50,101,105,106,107,108,109,) 
17 szt. Wiśnia pospolita/ Cerasus vulgaris  
(10,11,12,13,14,15,16,17,18,35,36,37,38,39,42,57,115) 
2 szt. Świerk pospolity / Picea abies (25,26) 
5 szt. Tuja żywotnik / Thuja (27,28,29,103,104) 
4 szt. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata Mill (30,31,32,33) 
1 szt. Brzoza (46) 
8 szt. Dąb/ Quercus (54,58,59,66,70,71,72,83) 
12 szt. Topola osika / Populus tremula (60,61,62,63,64,65,77,78,79,80,81,82) 
7 szt. Topola / Populus (84,85,86,87,88,89,91) 
2 szt. Klon/Acer (90,93) 
2 szt. Czeremcha zwyczajna / Padus avium (94,95) 
2 szt. Jesion / Fraxinus (110,111) 
1 szt. Grab/ Carpinus (73)            

             
  
 
 
 
            



 
 

 

B/ Grupy drzew : 
 

Lp / 
Nr 

Rodzaj i gatunek 
(nazwa polska i 

łacińska) 

Wys. 
drzewa 

[m] 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Stan zdrowotny / Zalecenia 

A Grupa drzew, co 
do zasady: 
- Leszczyna 
pospolita / 

Corylus avellana 

5 - 10 30 - 60 s.k. zakryty; krótki pień; korona szeroka, wielo-
przewodnikowa; DO USUNIĘCIA 

B Las, co do 
zasady: 

- Leszczyna 
pospolita / 

Corylus avellana - 
Wierzba / Salix 
- Topola osika / 

Populus tremula 
- Dąb / Quercus 

5 - 20 30 - 200 co do zasady s.k. zakryty; korona jedno- 
przewodnikowa lub wieloprzewodnikowa; DO 

USUNIĘCIA 

C Grupa drzew, co 
do zasady: 

- Wierzba / Salix 
- Jesion / 
Fraxinus 

5 - 8 30 - 100 co do zasady s.k. zakryty; korona jedno- 
przewodnikowa lub wieloprzewodnikowa; do 

pozostawienia 

 
  Do usunięcia-wycinki zakwalifikowano 2 Grup drzew : 
               

Grupa (A,B) 
 
 



 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 
Zał. Nr 1 - Rys. PFU_IZ_01 
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