
Tabela 1. Inwentaryzacja drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia 

 

Nr  Gatunek 

Obwód 
pnia na 

wys. 
1,3m 
[cm] 

Szer. 
korony 

[m] 

Wys. 
drzewa 

[m] 
Uwagi Rodzaj zagrożenia  Zalecenia 

1 Jesion wyniosły 85 6 11 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym, pień bez 
ubytków i uszkodzeń. W 
koronie posusz drobny. 

Ryzyko upadku 
posuszu - posusz nad 
chodnikiem. 

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu. 

2 Orzech włoski 69 6 7  Uszkodzenia pnia od strony 
południowej, możliwe 
wewnętrzne zgnilizny, 
ubytek drewna z rozkładem 
w odziomkowej części. 
Obniżona kondycja 
zdrowotna. 

Ryzyko zagrożenia 
powaleniem drzewa i 
upadku fragmentów 
korony. 

Usunięcie drzewa -pozostawienie 
prowadzi do pogorszenia stanu 
zdrowotnego i zwiększanie zagrożenia 
upadku drzewa. Drzewo owocowe nie 
wymaga zezwolenia na usunięcie. 

3 Kasztanowiec biały 74 5 10 Na pniu, na wysokości 1,5 -2 
m obszerne uszkodzenie 
pnia z rozkładem drewna. W 
miejscu uszkodzenia 
obniżenie wytrzymałości 
drewna na złamanie.   

Ryzyko złamania pnia. 
W zasięgu 
oddziaływania drzewa 
chodnik. 

Usunięcie drzewa -pozostawienie 
prowadzi do zwiększanie zagrożenia 
ryzyka złamania pnia i upadku drzewa. 
Do czasu usunięcia należy zredukować 
wysokość drzewa o 30%.   

4 Klon jawor 130 7 12 Drzewo wykazuje symptomy 
zamierania, obecny liczny 
posusz drobny i gruby - 
martwe fragmenty korony. 

Bardzo wysokie 
ryzyko upadku 
posuszu - w zasięgu 
oddziaływania chodnik 
i parking . 

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu 
(NIEZWŁOCZNIE). Cięcia redukcyjne 
górnych partii korony (odnoga 
wschodnia) w rozmiarze do 20%, w celu 
kształtowania prawidłowego pokroju 
oraz poprawy statyki. 



5 Klon jawor 89 7 12 Drzewo w zaawansowanym 
procesie zamierania. Liczny 
posusz.  

Bardzo wysokie 
ryzyko upadku 
posuszu - w zasięgu 
oddziaływania 
chodnik. 

Usunięcie drzewa - (NIEZWŁOCZNIE) 
pozostawienie stwarza wysokie ryzyko 
złamania pnia i upadku posuszu. 
Usunięcie wymaga uzyskania 
zezwolenia. 

6 Modrzew europejski 70 5 14 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym, pień bez 
ubytków i uszkodzeń. W 
koronie posusz fizjologiczny. 

Ryzyko upadku 
posuszu. 

Usunięcie posuszu. 

7 Modrzew europejski 97 7 9 Drzewo martwe Ryzyko upadku 
posuszu. 

Usunięcie drzewa - (NIEZWŁOCZNIE) 
pozostawienie stwarza ryzyko złamania 
pnia i upadku posuszu. Usunięcie 
wymaga uzyskania zezwolenia. 

8 Klon jesionolistny 188 14 17 Drzewo o pokroju 
narażonym na złamania 
(rozwidlenie pnia), w 
obrębie rozwidlenia 
uszkodzenie po odłamanym 
konarze z obecną zgnilizną. 
W koronie tylce, posusz 
gruby i drobny. Liczne ślady 
po cięciach, z których 
wyrastają pędy odroślowe, 
duże ich zagęszczenie 
zwiększa ryzyko odłamania. 
W rozwidleniu pnia możliwe 
występowanie ubytku 
wgłębnego.  

Największe ryzyko 
zagrożenia 
powodowane jest 
przez możliwość 
złamania się 
fragmentów korony i 
upadku, w zasięgu 
oddziaływania 
chodnik. Występuje 
również ryzyko 
upadku posuszu 
grubego 

W celu ograniczenia ryzyka zagrożenia 
należy wykonać cięcia sanitarne - 
usunięcie tylców i posuszu, cięcia 
redukcyjne - zmniejszeni wysokości i 
obwodowe cięcia korony, cięcia 
prześwietlające - rozluźnienie wnętrza 
korony zmniejszenie ilości pędów 
odroślowych (zwiększenie odporności 
drzewa na wiatr). Łączny rozmiar cięć do 
30%. W koronie gniazdo. 



9 Orzech włoski 90 7,5 15 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym, w koronie 
pojedynczy posusz 
fizjologiczny. Statyka 
nieznacznie zaburzona ( 
deformacje pokrojowe 
powodowane 
oddziaływaniem sąsiednich 
drzew). 

Ryzyko upadku 
posuszu. 

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu. 
Dodatkowo zaleca się wykonanie cięć 
redukcyjnych w rozmiarze do 20% - 
poprawa statyki. 

10 Jesion wyniosły 126 9 16 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym z pojedynczym 
posuszem drobnym i 
grubym, tylce po cięciach. 

Ryzyko upadku 
posuszu. Posusz nad 
chodnikiem. 

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu. 

11 Orzech włoski 79 6 7 Drzewo o obniżonej 
kondycji,  drobny posusz. 

  Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu 
(względy estetyczne, poprawa stanu 
zdrowotnego). 

12 Klon jesionolistny 152 15 18 Pień rozwidlony na wys. 
2,5m na 3 odnogi (miejsce o 
obniżonej wytrzymałości - 
ryzyko rozłamania). Ze 
względu na pokrój statyka 
drzewa jest zaburzona, 
wysoko osadzony środek 
ciężkości. W  strefie 
zagrożenia znajdują się ciągi 
piesze. 

Ryzyko rozłamania w 
miejscu rozwidlenia 
pnia. W zasięgu 
oddziaływania 
chodnik i plac zabaw. 

W celu ograniczenia ryzyka zagrożenia 
należy wykonać  cięcia redukcyjne w 
rozmiarze do 30% - zmniejszenie 
wysokości i obwodowe cięcia korony. 
Zabieg ma na celu odciążenie miejsca 
narażonego na złamanie. Zaleca się 
kontrolę stanu wnętrza pnia przy użyciu 
tomografu akustycznego. 

13 Lipa drobnolistna  117 7 15 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym, obecny posusz 
drobny (posusz 
fizjologiczny) 

Ryzyko upadku 
posuszu. Posusz nad 
chodnikiem. 

Zdjęcie posuszu. Zaleca się dodatkowo 
wykonać cięcia prześwietlające w 
rozmiarze do 20% zabezpieczenie 
drzewa przed uszkodzeniem podczas 
silnych wiatrów. 



14 Robinia akacjowa 82 6 10 Drzewo o zaburzonej 
statyce - wychylenie pnia. W 
szyi korzeniowej 
uszkodzenie z rozkładem 
drewna (obniżenie 
wytrzymałości - zwiększone 
ryzyko złamania pnia). W 
koronie obecny posusz 
drobny i gruby. 

Ryzyko powalenia 
drzewa (złamania w 
miejscu uszkodzenia - 
podstawa pnia), 
upadek posuszu. 

W celu ograniczenia ryzyka zagrożenia 
należy wykonać cięcia sanitarne - 
usunięcie  posuszu, cięcia redukcyjne - 
zmniejszeni wysokości  korony - 
obniżenie środka ciężkości.  

15 Jesion wyniosły 108 8 17 Drzewo wykazuje symptomy 
zamierania, obecny  posusz  
gruby - nad ciągiem 
komunikacyjnym. Zachodnia 
odnoga pnia narażona na 
odłamanie. 

Ryzyko upadku 
posuszu. Posusz  nad 
chodnikiem. Możliwe 
złamanie zachodniej 
odnogi pnia. 

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu. 
Redukcja zachodniej odnogi pnia o 3m, 
odciążenie. 

16 Kasztanowiec biały 123 7 13 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. Obecny 
pojedynczy posusz 

Obecność posuszu. Usunięcie posuszu. 

17 Lipa drobnolistna  95 6 12 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. Pień 
wychylony, statyka 
częściowo zaburzona. Na 
wys. 6m uszkodzenie 
południowej odnogi pnia 
(dziupla) u podstawy ostre 
rozwidlenie, miejsce 
narażone na złamanie.  

Możliwość złamania 
osłabionej odnogi 
pnia. 

Redukcja  uszkodzonej odnogi. 
Dodatkowo w celu poprawy statyki - 
formowanie prawidłowego pokroju 
zaleca się wykonanie cięć 
prześwietlających.  



18 Wierzba biała 152 8 19 Deformacje pokrojowe, w 
pniu na wys. 2m rozległy 
ubytek z obecną zgnilizną 
miękką i twardą. Posusz 
gruby nad chodnikiem. Na 
pniu w miejscach 
narażonych na złamanie 
obecne owocniki grzybów. 
Ze względu na wady 
pokrojowe, oraz 
ograniczenie wytrzymałości 
drewna w pniu poprzez 
obecność uszkodzeń i 
grzybów statyka drzewa jest 
zaburzona. W strefie 
zagrożenia ciągi piesze oraz 
plac zabaw. 

Bardzo wysokie 
ryzyko upadku 
posuszu grubego - 
posusz nad 
chodnikiem oraz 
złamania i upadku 
drzewa. 

BEZZWŁOCZNE USUNIĘCIE DRZEWA 
!!!!!!. Do czasu uzyskania zezwolenia 
bezzwłocznie należy wykonać cięcia 
redukcyjne do 30% i usunięcie posuszu - 
ograniczenie ryzyka wystąpienia 
zagrożenia. 

19 Klon jesionolistny 118 7 17 Drzewo o zaburzonej 
statyce, wysokie ryzyko 
złamania i upadku gałęzi. 
Ostre rozwidlenie pnia. Na 
pniu guzy i deformacje w 
szyi korzeniowej. W strefie 
zagrożenia znajduje się plac 
zabaw.  

Kierunek ciążenia w 
stronę placu zabaw, 
występuje ryzyko 
złamania i upadku 
odnogi  pnia. 

Cięcia redukcyjne do 30% w celu 
obniżenia środka ciężkości i poprawy 
statyki drzewa. 

20 Klon jesionolistny 166, 128 14 20 Zrost pni z zakorkiem - 
zwiększone ryzyko 
rozłamania. Deformacje 
pokrojowe zaburzające 
statykę drzewa. Pędy 
odroślowe. W koronie 
posusz. 

Ryzyko rozłamania i 
złamania pnia oraz 
fragmentów korony. 
W strefie zagrożenia 
ciągi piesze. 

Cięcia redukcyjne do 30% w celu 
obniżenia środka ciężkości i poprawy 
statyki drzewa. 



21 Robinia akacjowa 145 10 18 Niewielki ubytek w 
odziomkowej części pnia, 
ostre rozwidlenie z 
zakorkiem, pochylenie pnia. 
W koronie obecny posusz 
gruby. 

Wysokie ryzyko 
upadku posuszu 
grubego, w strefie 
zagrożenia chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu, 
systematyczna kontrola stanu drzewa. 

22 Jesion wyniosły 119 9 17 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. W koronie 
posusz fizjologiczny. 

Ryzyko upadku 
posuszu. Posusz  nad 
chodnikiem.  

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu. 

23 Robinia akacjowa 130 8 19 Na pniu, na wysokości 1 -2 
m  uszkodzenie pnia z 
rozkładem drewna. W 
koronie liczny posusz 
drobny i gruby 

Ryzyko upadku 
posuszu. Posusz  nad 
chodnikiem.  

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu, 
systematyczna kontrola stanu drzewa. 

24 Jarząb szwedzki 186 9 14 W pniu zrost z zakorkiem, w 
koronie posusz, obecne 
gniazdo. Drzewo na terenie 
placu zabaw należącego do 
przedszkola. 

Ryzyko upadku 
posuszu, teren 
przedszkola. 

Cięcia sanitarne - usunięcie posuszu. 
Zaleca się redukcję wysokości korony 
oraz prześwietlenie zakres cięć do 15% - 
poprawa statyki z uwagi na rozwidlenie 
pnia. 

25 Jarząb szwedzki 140 7 14 Pień rozwidlony na wys. 1,2 
m na 4 odnogi o obwodach: 
73, 66, 71, 60. Martwa 
odnoga o obw. 66 cm. 
Drzewo na terenie placu 
zabaw należącego do 
przedszkola. 

Duże ryzyko upadku 
posuszu grubego, 
teren przedszkola.  

W celu ograniczenia ryzyka zagrożenia 
należy wykonać cięcia sanitarne - 
usunięcie  posuszu, cięcia redukcyjne - z 
wysokości i obwodowo o 20%, poprawa 
statyki z uwagi na rozwidlenie pnia. 



26 Jarząb szwedzki 170 8 15 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym, pień 
rozwidlony. W koronie 
posusz drobny. Drzewo na 
terenie placu zabaw 
należącego do przedszkola. 

Ryzyko upadku 
posuszu, teren 
przedszkola. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu, 
cięcia redukcyjne - z wysokości i 
obwodowo o 20%, poprawa statyki z 
uwagi na rozwidlenie pnia. 

27 Jarząb szwedzki 169 9 15 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. Ostre 
rozwidlenie pnia na wys. 1,6 
m. W koronie posusz 
drobny. Drzewo na terenie 
placu zabaw należącego do 
przedszkola. 

Ryzyko upadku 
posuszu, teren 
przedszkola. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu, 
cięcia redukcyjne - z wysokości i 
obwodowo o 20%, poprawa statyki z 
uwagi na rozwidlenie pnia. 

28 Jarząb szwedzki 131 7 16 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym, rozwidlenie 
pnia na wys. 1,7 m na 3 
odnogi. W koronie posusz 
drobny. Drzewo na terenie 
placu zabaw należącego do 
przedszkola. 

Ryzyko upadku 
posuszu, teren 
przedszkola. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu, 
cięcia redukcyjne - z wysokości i 
obwodowo o 20%, poprawa statyki z 
uwagi na rozwidlenie pnia. 

29 Jarząb szwedzki 140, 70 9 15 Zrost pni z obecnym 
zakorkiem. Wychylenie pnia 
w kierunku piaskownicy - 
zaburzenie statyki. Obecny 
posusz drobny - nad 
piaskownicą. Drzewo na 
terenie placu zabaw 
należącego do przedszkola. 

Ryzyko upadku 
posuszu, teren 
przedszkola. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu, 
cięcia korygujące -  poprawa statyki z 
uwagi na rozwidlenie i wychylenie pnia. 



30 Jesion wyniosły 130 8 17 Drzewo wykazuje symptomy 
zamierania, pień rozwidlony 
na wys. 2m, w koronie 
obecny posusz drobny i 
gruby. Drzewo na terenie 
placu zabaw należącego do 
przedszkola. 

Wysokie ryzyko 
powalenia drzewa, 
teren przedszkola. 

 Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu 
(NIEZWŁOCZNIE). 

31 Wierzba biała 100, 69 12 13 Drzewo o zaburzonej 
statyce. Pnie wychylone. W 
szyi korzeniowej rozwidlenie 
oraz rana po dociętej 
odnodze z obecnym 
rozkładem drewna (zgnilizna 
miękka i twarda). System 
korzeniowy naderwany z 
widoczną zgnilizną. Drzewo 
na terenie placu zabaw 
należącego do przedszkola. 

Wysokie ryzyko 
powalenia drzewa, 
teren przedszkola. 

Usunięcie drzewa - (NIEZWŁOCZNIE) 
pozostawienie stwarza ryzyko złamania 
pnia i upadku pnia. Usunięcie wymaga 
uzyskania zezwolenia. 

32 Modrzew europejski 80 6 17 Pojedynczy posusz 
fizjologiczny. 

Ryzyko upadku 
posuszu - teren 
przedszkola 

Usunięcie posuszu. 

33 Klon jesionolistny 90 7 12 Zamieranie korony w 
szczytowej partii, u jednej z 
odnóg pnia. Obecny posusz 
drobny 

Ryzyko upadku 
posuszu. Posusz  nad 
chodnikiem. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu, 
cięcia redukcyjne w rozmiarze do 20%. 

34 Jesion wyniosły 111 11 16 Drzewo żywotne, w koronie 
posusz drobny i gruby, w 
zasięgu zagrożenia chodnik. 

Wysokie ryzyko 
upadku posuszu 
grubego i drobnego, 
w strefie zagrożenia 
chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 



35 Jesion wyniosły 138 12 16 Drzewo żywotne, pień bez 
ubytków i uszkodzeń, w 
koronie posusz drobny 
(fizjologiczny) nad ciągiem 
pieszym. 

Ryzyko upadku 
posuszu, w strefie 
zagrożenia chodnik 

Usunięcie posuszu. 

36 Klon jesionolistny 160 12 17 Pień wychylony, ostro 
rozwidlony na dwie odnogi, 
odrośla pniowe. W obrębie 
rozwidlenia częściowo 
zabliźnione ślady po 
obciętych konarach z 
obecną zgnilizną twardą. Z 
uwagi na deformacje 
pokrojowe istnieje ryzyko 
złamania.  

Możliwe ryzyko 
złamania, w strefie 
zagrożenia znajdują 
się chodnik i plac 
zabaw. 

W celu poprawy statyki drzewa należy 
wykonać cięcia korygujące i redukcyjne 
w rozmiarze do 30%. 

37 Jesion wyniosły 93 7 13 Drzewo żywotne, w dobrym 
stanie zdrowotnym, obecny 
pojedynczy posusz nad 
chodnikiem. 

Posusz drobny nad 
chodnikiem. 

Usunięcie posuszu. 

38 klon jesionolistny 129 7 12 Deformacje w szyi 
korzeniowej. Na wys. 1,5 m 
rozwidlenie pnia. Odnoga 
zachodnia z niewielkim 
uszkodzeniem z 
występującym rozkładem 
drewna. Odnoga wschodnia 
zredukowana. Pokrój 
drzewa zaburzony.  

Ryzyko złamania w 
zasięgu boisko. 

W celu ograniczenia ryzyka złamania 
zaleca się wykonanie cięć redukcyjnych 
w rozmiarze do 30%. 



39 Klon jesionolistny 131 10 14 Deformacje w szyi 
korzeniowej, rozwidlenie 
pnia na wys. 2,5m. Obecne 
ślady po cięciach z 
rozkładem drewna. Statyka 
zaburzona. W koronie 
posusz drobny i gruby.  

Ryzyko upadku 
posuszu oraz złamania 
odnóg pnia, w zasięgu 
znajduje się boisko i 
chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu, 
cięcia redukcyjne w rozmiarze do 30%. 

40 Klon zwyczajny 126 10 14 Stan zdrowotny dobry, w 
koronie pojedynczy posusz 
fizjologiczny.  

Ryzyko upadku 
posuszu w strefie 
zagrożenia ciągi 
piesze. 

Usunięcie posuszu. 

41 Jesion wyniosły 79, 87 8 15 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. Zrośnięcie w 
szyi korzeniowej. W koronie 
pojedynczy posusz drobny i 
gruby- posusz fizjologiczny.  

Ryzyko upadku 
posuszu (posusz 
gruby) w strefie 
zagrożenia chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

42 Jesion wyniosły 115 11 17 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. W koronie 
pojedynczy posusz drobny i 
gruby- posusz fizjologiczny.  

Ryzyko upadku 
posuszu (posusz 
gruby) w strefie 
zagrożenia chodnik, 
boisko. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

43 Klon zwyczajny 127 11 17 Pień rozwidlony na 1,8m. 
Odnoga wschodnia z 
rozległym uszkodzeniem 
wzdłużnym z martwicą - 
zmniejszenie wytrzymałości. 
W wierzchołkowych 
partiach korony posusz nad 
chodnikiem. 

Występuje zagrożenie 
powodowane 
upadkiem posuszu 
oraz zwiększonym 
ryzykiem złamania i 
upadku odnogi 
wschodniej pnia. W 
strefie zagrożenia 
znajduje się chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu, 
cięcia redukcyjne - z wysokości do 30% - 
zmniejszenie ryzyka złamania. 



44 Jesion wyniosły 123 10 16 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. W koronie 
pojedynczy posusz drobny i 
gruby- posusz fizjologiczny.  

Ryzyko upadku 
posuszu (posusz 
gruby) w strefie 
zagrożenia chodnik, 
boisko. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

45 Jesion wyniosły 119 10 12 Obecne symptomy 
zamierania, w koronie 
posusz drobny. 

Posusz drobny nad 
chodnikiem. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

46 Jesion wyniosły 140 10 14,5 Pień rozwidlony na wys. 1,4 
m. W koronie posusz. W 
strefie upadku plac zabaw. 

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
plac zabaw. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

47 Lipa drobnolistna  159 8 14 Drzewo żywotne. Zrośnięcie 
pnia z obecnym zakorkiem, 
ostre rozwidlenie. 

Możliwe ryzyko 
rozłamania pnia. 

W celu ograniczenia ryzyka i zachowania 
trwałości drzewa zaleca się cięcia 
redukcyjne i cięcia prześwietlające - 
rozluźnienie wnętrza korony  
(zwiększenie odporności drzewa na 
wiatr). Łączny rozmiar cięć do 15%.  

48 Klon jesionolistny 111 10 12 Pień silnie wychylony, 
statyka zaburzona. Odrosty 
w obrębie miejsc po cięciach 
- zwiększone ryzyko  
złamania. Obecny posusz. 

Umiarkowane ryzyko 
upadku posuszu, w 
zasięgu oddziaływania 
teren zielony. 

W celu poprawy statyki drzewa należy 
wykonać cięcia korygujące i redukcyjne 
w rozmiarze do 30%. 

49 Wiśnia ptasia  122 10 15 Wzdłużne uszkodzenie 
wschodniej odnogi pnia z 
obecną zgnilizną twardą i 
miękką (pęknięcie). 
Uszkodzenie od wys. 2 - 6m. 
W koronie liczny posusz 
gruby i drobny. 

Ryzyko złamania pnia 
i upadku posuszu 
grubego.  

Zalecane usunięcie drzewa. Usunięcie 
nie wymaga uzyskania zezwolenia. W 
przypadku pozostawienia drzewa należy 
wykonać cięcia redukcyjne i cięcia 
posuszu. 



50 Jesion wyniosły 126 10 16 Drzewo wykazuje symptomy 
zamierania obecny posusz 
fizjologiczny. W zasięgu 
upadku ciąg komunikacyjny i 
parking 

Zagrożenie 
powodowane 
możliwością upadku  
posuszu. W strefie 
zagrożenia parking i 
ciąg komunikacyjny. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

51 Jesion wyniosły 130 8,5 14 Drzewo żywotne, w koronie 
pojedynczy posusz drobny i 
gruby. Rośnie w niewielkiej 
odległości od bloku. 

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. W 
związku z niewielką odległością od bloku 
oraz celu poprawy statyki drzewa należy 
wykonać cięcia korygujące i redukcyjne 
w rozmiarze do 20%.  

52 Jesion wyniosły 135 11 14 Drzewo żywotne, z 
pojedynczym posuszem w 
partiach szczytowych. Suche 
tylce po wcześniejszych 
zabiegach. W zasięgu 
oddziaływania parking. 

Posusz nad 
parkingiem 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

53 Jesion wyniosły 157 12 16 Drzewo żywotne, obecny 
posusz drobny i gruby, 
suche tylce po 
wcześniejszych cięciach. 

Posusz drobny i gruby 
nad parkingiem 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

54 Jesion wyniosły 133 13 17 Ostre rozwidlenie pnia na 
wys. 2,2 m. W koronie 
posusz drobny i gruby. 

Zagrożenie 
powodowane 
możliwością upadku  
posuszu. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

55 Jesion wyniosły 113 9 15 Widoczne symptomy 
zamierania, liczny posusz 
drobny i gruby. 

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
oddziaływania teren 
zielony. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 



56 Jesion wyniosły 115 10 16 Pień ostro rozwidlony na 
wys. 4 m, z zakorkiem. 
Liczny posusz fizjologiczny.   

Ryzyko upadku 
posuszu.  

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. W 
celu ograniczenia ryzyka rozłamania 
należy wykonać cięcia korygujące i 
redukcyjne w rozmiarze do 20%. 

57 Jesion wyniosły 119 10 14 Rozwidlenie pnia na wys. 2 
m. Nieznaczne deformacje 
pnia, wychylenie odnogi 
zachodniej. Obecny posusz 
nad chodnikiem.  

Ryzyko upadku 
posuszu oraz 
możliwość złamania 
odnogi pnia. W strefie 
ryzyka chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. W 
celu ograniczenia ryzyka rozłamania 
należy wykonać cięcia redukcyjne w 
rozmiarze 20%. 

58 Jesion wyniosły 90 7 17 Liczny posusz w koronie. 
Posusz fizjologiczny. 

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
oddziaływania teren 
zielony. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

59 Jesion wyniosły 103 7 14,5 Pojedynczy posusz 
fizjologiczny. 

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
oddziaływania teren 
zielony. 

Usunięcie posuszu. 

60 Jesion wyniosły 134 9 18 Pień bez ubytków i 
uszkodzeń, pokrój 
prawidłowy. Obecny liczny 
posusz gruby i drobny.  

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
oddziaływania teren 
zielony. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

61 Jesion wyniosły 122 9 17 Pień bez ubytków i 
uszkodzeń, pokrój 
prawidłowy. Obecny liczny 
posusz gruby i drobny.  

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
oddziaływania teren 
zielony. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 

62 Klon jesionolistny 147 10 16 Drzewo żywotne, liczne 
pędy odroślowe w koronia i 
na pniu, w części szczytowej 
rana po odłamanym konarze 
z rozkładem drewna 
(zgnilizna miękka) – miejsce 

Ryzyko upadku 
posuszu oraz 
możliwość złamania. 
W zasięgu 
oddziaływania teren 
zielony. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. W 
celu ograniczenia ryzyka złamania i 
poprawy statyki należy wykonać cięcia 
redukcyjne w rozmiarze do 20%. 



narażone na złamanie. W 
koronie gniazdo. Obecny 
posusz. 

63 Lipa drobnolistna  115 6 12 Na wysokości 5 m posusz 
gruby. Na pniu ubytek 
wgłębny (bez odpływowy) z 
rozkładem drewna, który 
powstał w miejscu 
odciętego konara.  

Ryzyko upadku 
posuszu. W zasięgu 
upadku teren zielony. 

Usunięcie posuszu. 

64 Robinia akacjowa 153 8 11 W szyi korzeniowej i na wys. 
1,0 - 1,5 uszkodzenia z 
rozkładem drewna. 
Zamierająca część szczytowa 
korony. Ograniczone 
możliwości rozwoju i 
zachowania drzewa w 
dalszej perspektywie.  

Wysokie ryzyko 
upadku posuszu 
grubego i drobnego, 
w strefie zagrożenia 
chodnik i parking. 

Zalecane usunięcie drzewa. Usunięcie  
wymaga uzyskania zezwolenia. Do czasu 
usunięcia niezwłocznie należy wykonać 
cięcia sanitarne - cięcia posuszu. 

65 Jesion wyniosły 175 11 19 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. O wysoko 
rozmieszczonym środku 
ciężkości. Obecny 
pojedynczy posusz drobny. 

Ryzyko upadku 
posuszu, strefie 
upadku chodnik. 

Usunięcie posuszu. 

66 Orzech włoski 90 8 10 W koronie posusz, pokrój 
prawidłowy 

Upadek posuszu, w 
zasięgu oddziaływania 
teren zielony. 

Cięcia sanitarne. 



67 Klon zwyczajny 157 15 16 Na pniu wzdłużne 
zabliźnione uszkodzenie. 
Pień rozwidlony na wys. 3 m 
z zagłębieniem z rozkładem 
drewna (wyciek z pnia) - 
miejsce narażone na 
rozłamanie. W wyższych 
partiach korony pojedynczy 
posusz gruby i drobny.  

Ryzyko upadku 
posuszu, oraz 
rozłamania odnóg 
pnia. W zasięgu 
zagrożenia znajduje 
się chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. W 
celu ograniczenia ryzyka złamania i 
poprawy statyki należy wykonać cięcia 
redukcyjne w rozmiarze do 20% - 
odciążenie (zmniejszenie naprężeń w 
miejscu rozwidlenia). 

68 Wiśnia ptasia  229 8 15 Deformacja pnia w 
odziomku (zrost 2 pni z 
zakorkiem). Obecny rozkład 
drewna - miejsce narażone 
na złamanie. W wyniku 
wcześniejszych cięć środek 
ciężkości został 
podwyższony - zwiększenie 
ryzyka złamania.  

W związku z 
podniesieniem środka 
ciężkości, 
uszkodzeniami i 
wadami budowy pnia, 
istnieje duże ryzyko 
rozłamania w 
odziomku. W zasięgu 
oddziaływania drzewa 
znajduje się budynek 
(blok nr 9a). 

Zalecane usunięcie drzewa. Usunięcie 
nie  wymaga uzyskania zezwolenia. 
Drzewo owocowe. 

69 Klon jawor 148 7 15 Drzewo żywotne z 
wzdłużnym uszkodzeniem 
pnia - zwiększenie ryzyka 
złamania. 

zwiększenie ryzyka 
złamania pnia 

Zalecana ocena stanu wnętrza pnia 
(tomograf akustyczny). 

70 Kasztanowiec biały 156 12 16 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym. W koronie 
pojedynczy posusz drobny i 
gruby- posusz fizjologiczny.  

Ryzyko upadku 
posuszu. W zasięgu 
zagrożenia znajduje 
się chodnik. 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. 



71 Lipa drobnolistna  135 9 12 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym z wychyleniem 
pnia i koroną rozbudowaną 
głównie w kierunku 
zachodnim. 

Zwiększone ryzyko 
powalenia lub 
złamania. 

Cięcia korygujące do 20% w celu 
poprawy statyki drzewa. 

72 Klon zwyczajny 88 8 12 Stan zdrowotny dobry, 
pojedynczy posusz. 

Ryzyko upadku 
posuszu. Posusz nad 
chodnikiem 

Usunięcie posuszu. 

73 Modrzew europejski 85 6 13 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym, obecny 
pojedynczy posusz 
fizjologiczny. 

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
oddziaływania teren 
zielony. 

Usunięcie posuszu. 

74 Wiąz szypułkowy 201 14 16 System korzeniowy 
prawidłowo rozbudowany, 
obecne nabiegi z 
pojedynczym uszkodzeniem 
(zgnilizna) powstałym 
prawdopodobnie podczas 
koszenia trawy. Na pniu u 
podstawy ostrego 
rozwidlenia występuje 
ubytek wgłębny – miejsce 
narażone na złamanie. W 
koronie obecny posusz 
gruby i posusz zawieszony. 
Na pniu budki lęgowe.   

Bardzo wysokie 
ryzyko upadku 
posuszu oraz 
zwiększone ryzyko 
złamania pnia. 
W zasięgu zagrożenia 
chodnik i parking 

Cięcia sanitarne - usunięcie  posuszu. W 
celu ograniczenia ryzyka złamania i 
poprawy statyki należy wykonać cięcia 
redukcyjne w rozmiarze do 20% - 
odciążenie (zmniejszenie naprężeń w 
miejscu rozwidlenia).  
Zalecana ocena stanu wnętrza pnia 
(tomograf akustyczny). 



75 Lipa drobnolistna 82,71 7 10 Pień rozwidlony na wys. 1 
m. Zachodnia odnoga pnia z 
wzdłużnym uszkodzeniem z 
obecnym rozkładem drewna 
– zwiększone ryzyko 
złamania  

Ryzyko złamania – w 
zasięgu upadku 
chodnik 

W celu ograniczenia ryzyka złamania i 
poprawy statyki należy wykonać cięcia 
redukcyjne w rozmiarze do 20% z 
wysokości. 

76 Śliwa mirabelka 83, 73 8 8 Naderwanie systemu 
korzeniowego. Uniesienie 
gruntu. 

Ryzyko powalenia, w 
zasięgu upadku teren 
zielony 

Usunięcie drzewa -pozostawienie 
prowadzi do pogorszenia stanu 
zdrowotnego i zwiększanie zagrożenia 
upadku drzewa. Drzewo owocowe nie 
wymaga zezwolenia na usunięcie. 

77 Śliwa mirabelka 47, 50 6 6 Naderwanie systemu 
korzeniowego. Uniesienie 
gruntu. 

Ryzyko powalenia, w 
zasięgu upadku teren 
zielony 

Usunięcie drzewa -pozostawienie 
prowadzi do pogorszenia stanu 
zdrowotnego i zwiększanie zagrożenia 
upadku drzewa. Drzewo owocowe nie 
wymaga zezwolenia na usunięcie. 

78 Śliwa mirabelka 94 8 7 W odziomku ubytek z 
rozkładem drewna po 
odciętej odnodze pnia. Na 
pniu owocniki grzybów. W 
koronie liczny posusz 

Ryzyko złamania, w 
zasięgu upadku teren 
zielony 

Usunięcie drzewa -pozostawienie 
prowadzi do pogorszenia stanu 
zdrowotnego i zwiększanie zagrożenia 
upadku drzewa. Drzewo owocowe nie 
wymaga zezwolenia na usunięcie. 

79 Śliwa mirabelka 92 4 6 Drzewo w zaawansowanym 
procesie zamierania. 

Ryzyko powalenia i 
upadku posuszu, w 
zasięgu upadku teren 
zielony 

Usunięcie drzewa -pozostawienie 
prowadzi do pogorszenia stanu 
zdrowotnego i zwiększanie zagrożenia 
upadku drzewa. Drzewo owocowe nie 
wymaga zezwolenia na usunięcie. 

80 Jarząb szwedzki 144 10 12 Drzewo w dobrym stanie 
zdrowotnym, obecne ostre 
rozwidlenie pnia. W koronie 
pojedynczy posusz. 

Ryzyko upadku 
posuszu, w zasięgu 
upadku teren zielony. 

Usunięcie posuszu. 



1- 
50/21  

Wierzba biała 
 
Dz. nr 50/21 

257 10 16 Drzewo zagraża 
bezpieczeństwu, na pniu 
liczne owocniki grzybów 
świadczące o rozkładzie 
drewna w pniu. Na wys. 
1,6m rozległe uszkodzenie z 
rozkładem drewna. 

Bardzo wysokie 
ryzyko złamania, 
upadku pnia i 
fragmentów korony. 
W strefie zagrożenia 
znajduje się plac 
zabaw - teren 
przedszkola i chodnik. 

BEZZWŁOCZNE USUNIĘCIE DRZEWA 
!!!!!!.  Do czasu usunięcia wyłączyć 
teren w strefie zagrożenia z 
użytkowania. 

2- 
50/21 

Wierzba biała 
 
Dz. nr 50/21 

205 9 15 Drzewo zagraża 
bezpieczeństwu, na pniu 
liczne owocniki grzybów 
świadczące o rozkładzie 
drewna w pniu.  

Bardzo wysokie 
ryzyko złamania i 
upadku pnia i 
fragmentów korony. 
W strefie zagrożenia 
znajduje się plac 
zabaw - teren 
przedszkola i chodnik. 

BEZZWŁOCZNE USUNIĘCIE DRZEWA 
!!!!!!.  Do czasu usunięcia wyłączyć 
teren w strefie zagrożenia z 
użytkowania. 

3- 
50/21 

Wierzba biała 
 
Dz. nr 50/21 

220 14 18 Drzewo zagraża 
bezpieczeństwu, na pniu 
liczne owocniki grzybów 
świadczące o rozkładzie 
drewna w pniu, wycieki z 
pnia – ubytek z rozkładem 
drewna,  

Bardzo wysokie 
ryzyko złamania i 
upadku pnia i 
fragmentów korony. 
W strefie zagrożenia 
znajduje się plac 
zabaw - teren 
przedszkola i chodnik. 

BEZZWŁOCZNE USUNIĘCIE DRZEWA 
!!!!!!.  Do czasu usunięcia wyłączyć 
teren w strefie zagrożenia z 
użytkowania. 

 

 


