
 

str. 8 
 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
 pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.)  

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

 
DANIŁOWSKIEGO 5, CZĘŚĆ DZ. NR EW. 334/18, OB. P-6 

1. 334/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 64 5,5 6,0 - pień z otworem wgłębnym,  

drzewo obumarłe 

2. 334/18 Dereń świdwa (Cornus 
sanguinea) - - 1,8 9,3 40% posuszu, samosiewny Jaśminowiec wonny 

(Philadelphus coronarius) – do wypielenia 
3. 334/18 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) - - 6,0 15,0 w formie krzewu – nieliczne posusze, 9 pni 

4. 334/18 Jaśminowiec wonny 
(Philadelphus coronarius) - - 1,9 2,2 zasycha w ok. 30% 

5. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 117 10,5 18,0 - wypróchnienia w pniu i konarach, pochylona w kierunku 

południowo-wschodnim, kulista, wiekowy, cenny okaz 

6. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 20 1,2 3,5 - wiekowa, mocno pomarszczony pień, szczepiona, kulista 

7. 334/18 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 3,5 21,3 dobra kondycja zdrowotna 

8. 334/18 Tawuła japońska (Spiraea 
japonica) - - 0,7 0,5 

krzew obumarły 
UWAGA – W dniu 31.05.2019r. dokonano weryfikacji 

terenowej. Stwierdzono brak krzewu. 
9. 334/18 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 13 1,2 3,5 - w formie krzewu, dobra kondycja zdrowotna 

10. 334/18 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa) - - 0,9 2,7 50% posuszu, samosiewna Robinia akacjowa (Robinia 

pseudacacia) – do wypielenia 

11. 334/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 33 i 39 4,0 5,5 - dwa pnie, dobra kondycja zdrowotna, pochylona  

w kierunku południowo-wschodnim 

12. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 25 1,5 3,5 - dobra kondycja zdrowotna, kulista 

13. 334/18 Robinia akacjowa  
(Robinia pseudacacia) 23 2,0 4,2 - dobra kondycja zdrowotna, kulista 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

14. 334/18 Tawuła Douglasa (Spiraea 
douglasii)  - - 0,9 7,7 

dobra kondycja zdrowotna, porażona przez mączniaka,  
samosiewny Bez czarny (Sambucus nigra) –  

do wypielenia 

15. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 29 2,4 4,5 - dobra kondycja zdrowotna, kulista 

16. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 28 2,6 4,5 - dobra kondycja zdrowotna, kulista 

17. 334/18 Tamaryszek drobnokwiatowy 
(Tamarix tetrandra) - - 3,0 26 dobra kondycja zdrowotna 

18. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 24 1,5 4,0 - dobra kondycja zdrowotna, pochylona w kierunku 

zachodnim, kulista 

19. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 24 2,5 4,5 - dobra kondycja zdrowotna, kulista 

20. 334/18 Laurowiśnia wschodnia (Prunus 
laurocerasus) - - 2,0 5,1 dobra kondycja zdrowotna, 20 % posuszu 

21. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 22 1,8 3,5 - dobra kondycja zdrowotna, kulista 

22. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 29 3,0 4,5 - dobra kondycja zdrowotna, kulista 

23. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 26 2,8 4,5 - dobra kondycja zdrowotna, kulista 

24. 334/18 Laurowiśnia wschodnia (Prunus 
laurocerasus) - - 2,5 3,8 zadowalająca kondycja zdrowotna, 50% posuszu 

25. 334/18 Tawuła japońska (Spiraea 
japonica) - - 1,0 6,4 dobra kondycja zdrowotna 

26. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 25 3,2 4,5 - 

dobra kondycja zdrowotna, kulista 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

27. 334/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 18 1,6 3,0 - 50 % posuszu, w średniej kondycji zdrowotnej, 

wymagana przycinka pielęgnacyjna 
 

28. 
 

334/18 Klon srebrzysty (Acer 
saccharinum) 257 12,5 20,0 - 

w dobrej kondycji zdrowotnej, ślad po odłamanym 
konarze, widoczne pęknięcie, widoczna obecność 

ptasiego gniazda, wiekowy, cenny okaz 

29. 334/18 Wiśnia pospolita (Prunus 
cerasus) 54 2,3 5,0 - dobra kondycja zdrowotna 

30. 334/18 Wiśnia pospolita (Prunus 
cerasus) 43 2,5 5,0 - mocno pochylona w kierunku północno-wschodnim, 

dobra kondycja zdrowotna 

31. 334/18 Wiśnia pospolita (Prunus 
cerasus) 39 6,2 4,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

32. 334/18 Wiśnia pospolita (Prunus 
cerasus) 21 2,0 3,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

33. 334/18 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) - - 3,5 9,8 w formie krzewu, zadowalająca kondycja zdrowotna 

34. 334/18 Wiśnia pospolita (Prunus 
cerasus) 8 1,0 3,8 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

DANIŁOWSKIEGO 7, CZĘŚĆ DZ. NR EW. 344/8, OB. P-6 

35. 344/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 

29, 43, 
59, 61 8,4 10,0 - dobra kondycja zdrowotna, 4 pnie 

36. 344/18 

mieszanina krzewów: 
Dereń biały (Cornus alba) + Śliwa 

ałycza (Prunus cerasifera var. 
divaricata)  

- - 1,0-1,5 5,0 słaba kondycja zdrowotna, wyrasta z korzeni Śliwy 
wiśniowej nr 35, zasycha 

37. 344/18 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,9 9,1 dobra kondycja zdrowotna 

38. 344/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 88 8,0 10,0 - 

 
dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

39. 344/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 80 4,8 9,5 - dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

 

40. 344/18 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) 39, 30 3,0 6,5 - dobra kondycja zdrowotna, 2 pnie 

41. 344/18 Jałowiec pospolity (Juniperus 
communis) - - 2,7 2,1 lekko pochylony, zamiera 

42. 344/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 17 1,4 

 
3,0 

 
- dobra kondycja zdrowotna, kulista 

43. 344/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 29 i 20 3,0 6,0 - dobra kondycja zdrowotna, 2 pnie 

44. 344/18 Irga zwyczajna (Cotoneaster 
integerrimus Medik) - - 2,6 20,57 zadowalająca kondycja zdrowotna 

45. 344/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 112 4,4 7,5 - ubytki wgłębne, posusz, dobry stan, kulista, wiekowy, 

cenny okaz 

46. 344/18 Świerk srebrny (Picea pungens) 10 0,8 0,8 - 
drzewo obumarłe 

UWAGA – W dniu 12.06.2019r. dokonano weryfikacji 
terenowej. Stwierdzono brak drzewa. 

47. 344/18 Świerk srebrny (Picea pungens) 10 0,8 0,6 - 
drzewo obumarłe 

UWAGA – W dniu 12.06.2019r. dokonano weryfikacji 
terenowej. Stwierdzono brak drzewa. 

48. 344/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 155 4,2 18,0 - 

średnia kondycja zdrowotna, częściowo odkryty system 
korzeniowy,  ślad po uderzeniu pioruna, pochylona  

w kierunku południowo-zachodnim, wiekowy, cenny 
okaz 

49. 344/18 Świerk biały (Picea glauca 
'Conica’) 6 0,8 2,0 - 

 
posusz, ażurowa korona 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

50. 344/18 Jałowiec pospolity (Juniperus 
communis) - - 0,9 0,4 

 
mocno pochylony, zagrożona statyka, 50% posuszu 

 

51. 344/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 98 5,2 17,0 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna,  
obecność ptasiego gniazda,  

rozwidlenie na cztery konary na wysokości 600cm, 
wiekowy, cenny okaz 

52. 344/18 Jałowiec pospolity (Juniperus 
communis) - - 1,05 1,7 zadowalająca kondycja zdrowotna 

53. 344/18 Sosna czarna (Pinus nigra) 41 3,2 4,5 - dobra kondycja zdrowotna 

54. 344/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 78 5,1 15,0 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie  
na wysokości 550cm, pochylone w kierunku 

południowym, wiekowy, cenny okaz 

55. 344/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 33 4,7 4,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

56. 344/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 141 4,5 18,0 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, ślad po ułamanym 
konarze, korona tylko po wschodniej stronie pnia, 

asymetria, złapany wierzchołek, rozwidlenie  
na dwa konary na wysokości 600cm, wiekowy,  

cenny okaz 

57. 344/18 Laurowiśnia wschodnia (Prunus 
laurocerasus) - - 

 1,3 7,9 
dobra kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon zwyczajny 

(Acer platanoides) + Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – 
do wypielenia 

58. 344/18 Jałowiec chiński (Juniperus 
chinensis) - - 2,5 12,4 bardzo dobra kondycja zdrowotna 

59. 344/18 Laurowiśnia wschodnia (Prunus 
laurocerasus) - - 1,4 4,5 

 
dobra kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

60. 344/18 Jabłoń ozdobna (Malus 
purpurea) 42 6,1 5,5 - dobra kondycja zdrowotna 

61. 344/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera)) 15 0,5 3,0 - drzewo martwe 

62. 344/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 78 6,0 7,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, obecność ptasiego 

gniazda zasiedlonego przez ptaki, wiekowy okaz 

63. 344/18 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 78 5,5 7,0 - widoczne wypróchnienia, wiekowy okaz 

64. 344/18 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 17 0,9 2,8 - dobra kondycja zdrowotna 

65. 344/18 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 148 9,0 20,0 - 
 

bardzo dobra kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa 
konary na wysokości 700cm, wiekowy, cenny okaz 

PERLA 2, DZ. NR EW. 347/7, OB. P-6 

66. 347/7 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 28 4,0 4,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna,  

pochylony w kierunku południowym 

67. 347/7 Brzoza brodawkowata (Betula 
pendula Roth) 80 5,0 17,0 - dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

68. 346/2 Tawuła Douglasa (Spiraea 
douglasii) - - 1,4 2,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

69. 346/2 

mieszanina krzewów: 
Tawuła Douglasa (Spiraea 

douglasii) + Róża pomarszczona 
(Rosa rugosa) 

- - 1,4 8,7 
zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon 

zwyczajny (Acer platanoides) + Śliwa ałycza (Prunus 
cerasifera var. divaricata) – do wypielenia 

70. 346/2 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 90 6,8 

 
8,0 

 
- zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

71. 347/7 Śliwa ałycza (Prunus cerasifera 
var. divaricata) - - 1,2 1,0 słaba kondycja zdrowotna, ze względu na duże 

zacienienie od Śliwy nr 70 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

72. 346/2 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 0,8 0,8 
 

słaba kondycja zdrowotna, ze względu na duże 
zacienienie od Śliwy nr 70 

73. 346/2 Tawuła Douglasa (Spiraea 
douglasii) - - 0,9 5,4 zasycha, samosiewny Klon jesionolistny (Acer negundo) – 

do wypielenia 

74. 347/7 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 29 2,0 4,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

75. 347/7 Brzoza brodawkowata (Betula 
pendula Roth) 74 4,0 15,5 - dobra kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary 

na wysokości 200cm, wiekowy okaz 
76. 347/7 Świerk srebrny (Picea pungens) 33 1,6 4,0 - dobra kondycja zdrowotna 

77. 347/7 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,6 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

78. 347/7 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,7 0,8 zadowalająca kondycja zdrowotna 

79. 347/7 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,5 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

80. 347/7 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,7 6,6 zadowalająca kondycja zdrowotna 

81. 347/7 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,7 2,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

82. 347/7 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 94 5,5 20,0 - 
zadowalająca kondycja zdrowotna , 

korona pochylona w kierunku północno-zachodnim, 
wiekowy, cenny okaz 

83. 347/7 Wierzba płacząca (Salix  
sepulcralis 'Chrysocoma’) - - 3,0 7,0 w formie krzewu, zadowalająca kondycja zdrowotna 

84. 347/7 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) -  
- 1,6 1,0 

 
zadowalająca kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

85. 347/7 Berberys zwyczajny (Berberis 
vulgaris) - - 1,3 0,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

86. 347/7 Świerk pospolity (Picea abies) 5 0,4 0,6 - drzewo obumarłe 

87. 347/7 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 13 0,8 3,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

88. 347/7 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 107 8,0 13,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna,  

pochylony w kierunku północnym, wiekowy, cenny okaz 

89. 347/7 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 91 6,5 9,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na cztery 

konary na wysokości 200cm, wiekowy, cenny okaz 

90. 347/7 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 3,5 6,0 słaba kondycja zdrowotna, widoczne oznaki zamierania, 

martwe konary, wymagana przycinka pielęgnacyjna 
91. 347/7 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 1,2 2,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

92. 347/7 Wierzba płacząca (Salix  
sepulcralis 'Chrysocoma’) 8,0 bk 1,4 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

93. 347/7 Śnieguliczka biała 
(Symphoricarpos albus) 10,0 bk 1,5  

zadowalająca kondycja zdrowotna 
UWAGA – W dniu 31.05.2019r. dokonano weryfikacji 

terenowej. Stwierdzono brak krzewu. 

94. 347/7 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 103 5,0 12,5 - 

pień ma ubytek wgłębny, spróchniały, zadowalająca 
kondycja, pochylony w kierunku północno-zachodnim, 

wiekowe, cenne drzewo 

95. 347/7 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 175 7,5 21,0 - 
zadowalająca kondycja zdrowotna,  

pochylony w kierunku zachodnim, wiekowe, cenne 
drzewo 

96. 347/7 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,4 1,5 słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna 

97. 347/7 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 2,0 1,4 

 
zadowalająca kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

SREBRZYŃSKA 75, DZ. NR EW. 354/17, OB. P-6 
98.  354/17 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 25 4,0 3,5 4,0 w formie krzewu, zadowalająca kondycja zdrowotna 

99. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,8 4,0 dobra kondycja zdrowotna 

100. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,7 1,5 dobra kondycja zdrowotna  

101. 354/17 Jaśminowiec wonny 
(Philadelphus coronarius)   2,0 3,0 dobra kondycja zdrowotna 

102. 354/17 Wierzba płacząca (Salix  
sepulcralis 'Chrysocoma’) 170 8,0 15,0 - 

wygięta w kierunku północnym, ułamany konar  
od strony północnej, zadowalająca kondycja zdrowotna, 

wiekowy, cenny okaz 

103. 354/17 Klon zwyczajny (Acer 
platanoides) 66 i 51 6,0 11,0 - dwa pnie od podstawy, zadowalająca kondycja 

zdrowotna 

104. 354/17 Wiśnia piłkowana (Prunus 
serrulata 'Kanzan') 16 1,5 4,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, szczepiona 

105. 354/17 Wiśnia piłkowana (Prunus 
serrulata 'Kanzan') 18 1,5 4,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, szczepiona 

106. 354/17 Karagana syberyjska  
(Caragana arborescens) - - 2,5 4,5 

 
dobra kondycja zdrowotna 

 

107. 354/17 Karagana syberyjska (Caragana 
arborescens) - - 1,1 9,0 dobra kondycja zdrowotna 

108. 354/17 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,1 2,0 dobra kondycja zdrowotna 

109. 354/17 Karagana syberyjska (Caragana 
arborescens) - - 1,1 1,0 dobra kondycja zdrowotna 

110. 354/17 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,05 3,0 dobra kondycja zdrowotna 



 

str. 17 
 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

111. 354/17 Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) 222 12,5 15,0 - 

ubytek wgłębny w pniu, rozwidlenie na trzy konary  
na wysokości 350cm, pochylone w kierunku północnym, 
ucięty konar od strony północnej, wiekowy, cenny okaz 

 

112. 354/17 Czeremcha amerykańska (Prunus 
serotina) 77 6,0 11,0 - ubytek wgłębny w pniu, zadowalająca kondycja 

zdrowotna, wiekowy okaz 

113. 354/17 Klon zwyczajny (Acer 
platanoides) 23 2,0 5,0 - widoczne oznaki wypróchnienia w pniu,  

pochylone w kierunku południowo-wschodnim 

114. 354/17 Czeremcha amerykańska (Prunus 
serotina) 91 i 90 5,0 14,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa 

konary na wysokości 110cm, wiekowy okaz 

115. 354/17 Klon zwyczajny(Acer 
platanoides) 91 8,0 15,0 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa 
konary na wysokości 400cm, pochylone w kierunku 

południowym, wiekowy, cenny okaz 

116. 354/17 Klon zwyczajny(Acer 
platanoides) 77 9,0 15,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa 

konary na wysokości 450cm, wiekowy, cenny okaz 

117. 354/17 Klon zwyczajny(Acer 
platanoides) 95 8,0 14,5 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony  
w kierunku południowo-wschodnim, wiekowy,  

cenny okaz 

118. 354/17 Klon zwyczajny(Acer 
platanoides) 62 6,0 14,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

119. 354/17 Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) 65 2,0 14,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

120. 354/17 Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) 60 4,0 12,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony  

w kierunku południowo-wschodnim 

121. 354/17 Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) 39 2,0 9,0 - posusz w 40%, konar od strony wschodniej żywy 

122. 354/17 Klon zwyczajny (Acer 
platanoides) 41 6,0 13,0 - pochylony w kierunku południowo-wschodnim, średnia 

kondycja zdrowotna 



 

str. 18 
 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

123. 354/17 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,0 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

124. 354/17 Sosna czarna (Pinus nigra) 21 1,5 3,5 -  
dobra kondycja zdrowotna 

125. 354/17 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 0,9 7,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

126. 354/17 Tawuła japońska (Spiraea 
japonica) - - 0,9 3,3 zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewy klonów – 

do wypielenia 

127. 354/17 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 0,8 5,3 zadowalająca kondycja zdrowotna 

128. 354/17 Jodła pospolita (Abies alba) 83 8,5 18,0 - ok. 20% posuszu, dobra kondycja zdrowotny, wymagana 
przycinka pielęgnacyjna dolnych gałęzi, wiekowy okaz 

129. 354/17 Wierzba mandżurska (Salix 
babylonica) 35 2,0 4,5 - słaba kondycja zdrowotna, posusz gałęziowy, należy 

dokonać przycięcia pielęgnacyjnego 

130. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,0 4,5 krzew obumarły 

131. 354/17 Bez czarny (Sambucus nigra) - - 2,0 1,5 dobra kondycja zdrowotna 
132. 354/17 Róża (Rosa) - - 2,0 3,0 dobra kondycja zdrowotna 

133. 354/17 Krzewuszka cudowna (Weigela 
florida) - - 2,0 6,0 dobra kondycja zdrowotna 

134. 354/17 Jałowiec pospolity płożący 
(Juniperus communis) - - 2,5 3,5 dobra kondycja zdrowotna 

135. 354/17 Wierzba mandżurska (Salix 
babylonica) 6 0,5 1,1 - dobra kondycja zdrowotna, pochylona w kierunku 

północno-wschodnim 

136. 354/17 Wierzba mandżurska (Salix 
babylonica) 6 0,5 1,3 - 

 
dobra kondycja zdrowotna 

 



 

str. 19 
 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

137. 354/17 Wierzba mandżurska (Salix 
babylonica) 

10, 10, 
14 1,0 2,2 - dobra kondycja zdrowotna 

138. 354/17 Wierzba mandżurska (Salix 
babylonica) 8 0,8 1,6 - 

 
dobra kondycja zdrowotna 

 

139. 354/17 Wierzba mandżurska (Salix 
babylonica) 16 1,4 3,0 - dobra kondycja zdrowotna 

140. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,5 1,0 dobra kondycja zdrowotna 

141. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 0,9 0,5 dobra kondycja zdrowotna 

 

142. 354/17 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 27 i 31 3,0 5,5 - 2 pnie, słaba kondycja zdrowotna, posusz, wymagana 
przycinka pielęgnacyjna 

143. 354/17 

mieszanina krzewów: 
Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare)+ Forsycja pośrednia 

(Forsythia intermedia) 

- - 0,9 4,8 dobra kondycja zdrowotna 

144. 354/17 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 46 3,5 6,0 - położony w kierunku zachodnim, dobra kondycja 
zdrowotna 

145. 354/17 Świerk pospolity (Picea abies) 43 4,0 10,0 - dobra kondycja zdrowotna 

146. 354/17 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,0 11,5 dobra kondycja zdrowotna 

147. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,2 2,0 dobra kondycja zdrowotna 

148. 354/17 Wierzba mandżurska (Salix 
babylonica) 15 1,2 3,0 - dobra kondycja zdrowotna 

 

149. 354/17 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) - - 2,2 1,8 w formie krzewu, 5 pni, 90% posuszu 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

150. 354/17 Hortensja bukietowa 
(Hydrangea paniculata) - - 0,7 1,0 dobra kondycja zdrowotna 

151. 354/17 Krzewuszka cudowna (Weigela 
florida) - - 1,5 6,0 

 
4szt., dobra kondycja zdrowotna 

 

152. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,0 1,3 dobra kondycja zdrowotna 

153. 354/17 Krzewuszka cudowna (Weigela 
florida) - - 2,0 3,0 2szt., dobra kondycja zdrowotna 

154. 354/17 Porzeczka alpejska (Ribes 
alpinum) - - 1,3 1,0 dobra kondycja zdrowotna 

155. 354/17 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa) - - 1,2 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

156. 354/17 Jałowiec chiński (Juniperus 
chinensis) - - 1,2 3,0 płożący, 30% posuszu 

157. 354/17 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 2,0 2,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

158. 354/17 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 55 4,5 5,7 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

159. 354/17 Tawuła Douglasa (Spiraea 
douglasii) - - 1,4 5,3 średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna 

160. 354/17 Sumak octowiec (Rhus typhina) 45 i 40 7,5 3,2 - 2 pnie, dobra kondycja zdrowotna, położony i podparty 
w kierunku zachodnim 

161. 354/17 Sumak octowiec (Rhus typhina) 39 i 35 7,5 4,0 - 2 pnie, dobra kondycja zdrowotna,  
pochylony w kierunku zachodnim 

162. 354/17 Róża (Rosa) - - 0,7 0,5 dobra kondycja zdrowotna 

163. 354/17 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 

59 (pod 
koroną) 5,5 6,5 - dobra kondycja zdrowotna, mocno rozgałęzione 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

164. 354/17 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 2,4 3,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

165. 354/17 Sumak octowiec (Rhus typhina) 27 i 39 6,0 4,5 - 
pochylony w kierunku północno-wschodnim, 40% 

posuszu, dobra kondycja zdrowotna, częściowo odkryty 
system korzenny 

166. 354/17 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) 43 3,5 6,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

167. 354/17 Śliwa ałycza (Prunus cerasifera 
var. divaricata) 37 i 42 6,5 9,0 - dobra kondycja zdrowotna 

168. 354/17 Hortensja bukietowa 
(Hydrangea paniculata) - - 0,6 0,5 słaba kondycja zdrowotna, zasycha 

169. 354/17 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) - - 0,4 0,5 dobra kondycja zdrowotna 

170. 354/17 Róża (Rosa) - - 1,1 2,0 dobra kondycja zdrowotna, samosiewny Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) – do wypielenia 

171. 354/17 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 66 i 74 6,0 15,0 - dobra kondycja zdrowotna, rozwidlony od podstawy 

172. 354/17 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 30 i 24 4,0 6,0 - 
zadowalająca kondycja zdrowotna, połamane konary, 

pochylony w kierunku północno-zachodnim, rozwidlenie 
na dwa konary na wysokości 40cm,  

173. 354/17 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 27 i 34 4,0 5,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna, pochylony  
w kierunku północno-zachodnim 

174. 354/17 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa) - - 0,6 8,0 zła kondycja zdrowotna, samosiewny Klon zwyczajny 

(Acer platanoides)- do wypielenia 

175. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,2 4,0 dobra kondycja zdrowotna 

176. 354/17 
Dąb mieszańcowy – mieszanina 

(dąb szypułkowy x dąb 
bezszypułkowy) 

292 10,0 20,0 - 
dobra kondycja zdrowotna, widoczne zasiedlone przez 

ptaki gniazda, wiekowe, cenne drzewo, wiekowy, cenny 
okaz 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

177. 354/17 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 112 2,0 12,0 - 
 drzewo obumarłe, wiekowy okaz 

178. 354/17 Grab pospolity (Carpinus 
betulus) 105 5,0 7,0 - 

mocno pochylony w kierunku północno-wschodnim, 
zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlony na dwa 
konary na wysokości 300cm, wiekowy, cenny okaz 

179. 354/17 Grab pospolity (Carpinus 
betulus) 178 5,0 18,5 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa 
konary na wysokości 450cm, pochylony w kierunku 

wschodnim, ucięty konar od strony północnej, wiekowy, 
cenny okaz 

180. 354/17 Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 188 9,0 20,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

181. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,2 1,2 zadowalająca kondycja zdrowotna 

181.A 354/17 Jaśminowiec wonny 
(Philadelphus coronarius) - - 2,2 1,3 zadowalająca kondycja zdrowotna 

182. 354/17 Jaśminowiec wonny (Philadelphus 
coronarius) - - 1,7 1,5 dobra kondycja zdrowotna 

183. 354/17 Jaśminowiec wonny (Philadelphus 
coronarius) - - 2,4 1,0 dobra kondycja zdrowotna 

184. 354/17 Berberys zwyczajny (Berberis 
vulgaris) - - 1,5 1,0 dobra kondycja zdrowotna 

185. 354/17 Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 79 4,5 13,0 - dobra kondycja zdrowotna 
186. 354/17 Lipa krymska (Tilia euchlora) 130 5,0 13,5 - dobra kondycja zdrowotna 

SREBRZYŃSKA 81, DZ. NR EW. 354/16, 354/17, OB. P-6 

187. 354/17 Klon zwyczajny (Acer 
platanoides) 258 15,0 23,0 - rozgałęzienie na wysokości 3,5m na dwa konary, bardzo 

dobra kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

188. 354/17 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) - - 1,8 3,0 

 
4szt., zadowalająca kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

189. 354/17 Kasztanowiec pospolity 
(Aesculus hippocastanum) 172 5,8 22,0 - 

 
dobra kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

 

190. 354/17 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 28 i 29 4,3 4,5 - 

 
rozgałęzienie na 2 konary na wysokości 40cm, widoczne 

połamane gałęzie, dobra kondycja zdrowotna 

191. 354/17 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,6 14,5 dobra kondycja zdrowotna 

192. 354/16 Wierzba płacząca (Salix  
sepulcralis 'Chrysocoma’) 79 5,1 8,0 - pochylona w kierunku południowo-zachodnim, 

zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 
193. 354/16 Dereń biały (Cornus alba) - - 2,1 1,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

194. 354/17 Sumak octowiec (Rhus typhina) 52 i 19 i 
32 5,0 6,0 - 3 pnie, dobra kondycja zdrowotna 

195. 354/17 Żylistek szorski (Deutzia scabra) - - 1,3 1,0 dobra kondycja zdrowotna 

196. 354/17 Sumak octowiec (Rhus typhina) 37 i 45 4,8 4,0 - 
dwa główne pnie i liczne rozgałęzienia, dobra kondycja 

zdrowotna 
 

197. 354/16 Dereń biały (Cornus alba) - - 1,4 8,0 dobra kondycja zdrowotna 

198. 354/16 Brzoza brodawkowata (Betula 
pendula Roth) 62 5,2 15,5 - dobra kondycja zdrowotna 

199. 354/16 Dereń biały (Cornus alba) - - 2,2 1,5 
zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiew 
Śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus) –  

do wypielenia 

200. 354/16 Tawuła Douglasa (Spiraea 
douglasii) - - 1,0 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

201. 354/16 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,7 2,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

202. 354/16 Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) 31 i 57 7,2 9,0 - dobra kondycja zdrowotna 



 

str. 24 
 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

SREBRZYŃSKA 83, DZ.NR EW. 354/8, OB. P-6 

203. 354/8 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 26 2,5 5,0 - dobra kondycja zdrowotna 

204. 354/8 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 1,6 27 zadowalająca kondycja zdrowotna 

205. 354/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 22 2,5 3,5 - słaba kondycja zdrowotna, widoczny posusz, suchy konar 

206. 354/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 20 2,3 3,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

207. 354/8 Jabłoń ozdobna (Malus 
purpurea) 19 2,4 3,2 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

208. 354/8 Jabłoń ozdobna (Malus 
purpurea) 18 2,0 2,8 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

209. 354/8 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 7 0,3 1,8 - dobra kondycja zdrowotna, bez korony 

210. 354/8 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 6 0,8 1,5 - dobra kondycja zdrowotna, bez korony 

211. 354/8 Bukszpan zwyczajny (Buxus 
sempervirens) - - 0,2 13,3 mierna kondycja zdrowotna, zaatakowany przez 

szkodniki, widoczne przerzedzenia nasadzenia i ubytki 

212. 354/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 217 8,5 18,5 - 

rozgałęzienie na dwa konary na wysokości 2,5m, średnia 
kondycja zdrowotna, susz w górnej części korony – 

wymagane cięcie, obecność ptasiego gniazda, wiekowy, 
cenny okaz 

213. 354/8 Krzewuszka cudowna (Weigela 
florida) - - 2,5 2,0 mierna kondycja zdrowotna 

214. 354/8 Tawuła japońska (Spiraea 
japonica) - - 0,8 8,8 zadowalająca kondycja zdrowotna 

215. 354/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 100 6,0 14,5 - zagrożona statyka – korona od strony południowej, wymagane 

przycięcie pielęgnacyjne, wiekowy, cenny okaz 



 

str. 25 
 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

216. 354/8 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa) - - 0,9 1,5 zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiew Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) - do wypielenia 

217. 354/8 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 31 5,0 3,5 - dobra kondycja zdrowotna 

218. 354/8 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) 82 8,0 10,0 - 

słaba kondycja zdrowotna, odkryty system korzenny, 
ażurowa korona, mało igieł, dolne gałęzie suche, 

wiekowy okaz 

219. 354/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 

33 i 43 i 
59 5,5 6,5 - 3 pnie, dobra kondycja zdrowotna 

220. 354/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 65 i 43 5,0 6,3 - zadowalająca kondycja zdrowotna, obecność ptasiego 

gniazda 

221. 354/8 Tawuła japońska (Spiraea 
japonica) - - 0,8 12,0 

dobra kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon jawor 
(Acer pseudoplatanus) + Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

+ Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - do wypielenia 

222. 354/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 168 10,0 14,0 - bardzo dobra kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

223. 354/8 Krzewuszka cudowna (Weigela 
florida) - - 1,2 0,8 mierna kondycja zdrowotna, krzew zasycha 

224. 354/8 Krzewuszka cudowna (Weigela 
florida) - - 1,5 1,0 średnia kondycja zdrowotna, krzew zasycha 

225. 354/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 201 8,0 7,5 - 

zamiera, zasiedlone ptasie gniazdo, asymetryczne 
konary, wymagana przycinka pielęgnacyjna, dawniej 

kulista, wiekowy, cenny okaz 

226. 354/8 Dereń biały (Cornus alba) - - 3,5 6,0 

 
zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewne: Grab 

pospolity (Carpinus betulus) + Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) + Klon zwyczajny (Acer platanoides) – 

do wypielenia 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

227. 354/8 Tawuła japońska (Spiraea 
japonica) - - 0,8 13,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

228. 354/8 Cyprysik lawsona 
(Chamaecyparis lawsoniana) - - 1,1 1,8 dobra kondycja zdrowotna 

229. 354/8 Jałowiec chiński (Juniperus 
chinensis) - - 0,8 2,5 dobra kondycja zdrowotna 

230. 354/8 Świerk srebrny (Picea pungens) - - 1,5 2,0 dobra kondycja zdrowotna , obecność ptasiego gniazda 
231. 354/8 Świerk pospolity (Picea abies) - - 1,4 3,0 dobra kondycja zdrowotna 

232. 354/8 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 1,4 2,5 dobra kondycja zdrowotna 

233. 354/8 Śliwa ałycza (Prunus cerasifera 
var. divaricata) 

27 i 34 i 
26 1,5 2,5 - pochylona w kierunku zachodnim 

234. 354/8 Wierzba mandżurska (Salix 
babylonica) 11 1,5 2,4 - dobra kondycja zdrowotna 

SREBRZYŃSKA 85, DZ.NR EW. 354/6, OB. P-6 

235. 354/6 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,1 21,0 

dobra kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon jawor 
(Acer pseudoplatanus) + Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 

- do wypielenia 

236. 354/6 Lilak Josiki (Syringa josikaea) 10 1,0 2,0 4,0 4 szt. podobnych gabarytów, zadowalająca kondycja 
zdrowotna,  

237. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 90 3,0 5,5 - drzewo obumarłe, wiekowy okaz 

238. 354/6 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa)) - - 0,6 2,0 mierna kondycja zdrowotna, do uzupełnienia 

nasadzenia, wymagana przycinka pielęgnacyjna 

239. 354/6 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,4 1,5 

 
zadowalająca kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

240. 354/6 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa) - - 0,7 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

241. 354/6 Dereń biały (Cornus alba) - - 2,3 6,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

242. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 139 6,0 9,5 - 

ubytek wgłębny w pniu, zadowalająca kondycja 
zdrowotna, obecność ptasich gniazd, wiekowy, cenny 

okaz 

243. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 147 5,0 9,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

244. 354/6 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) 72 5,5 13,0 - dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

245. 354/6 Sumak octowiec (Rhus typhina) 32 2,0 5,0 - słaba kondycja zdrowotna, oplecione winobluszczem, 
splecione z głogiem nr 246 

246. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) - 2,0 3,5 4,0 

w formie krzewu, odrośle korzeniowe, oplecione 
winobluszczem, słaba kondycja zdrowotna, splecione  

z sumakiem nr 245 

247. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 14 1,5 2,8 - drzewo obumarłe 

248. 354/6 Dereń biały (Cornus alba)  - - 1,8 14,0 

dobra kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon polny 
(Acer campestre) + Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) 

+ Lipa drobnolistna (Tilia cordata) + Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) + Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)  – 

do wypielenia 

249. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 14 1,0 4,2 - dobra kondycja zdrowotna 

250. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) - - 3,0 2,5 w formie krzewu, odroślowy, dobra kondycja zdrowotna 

251. 354/6 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) 49 4,5 7,5 - dobra kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

252. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 16 1,0 4,5 - dobra kondycja zdrowotna 

253. 354/6 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) - - 3,0 1,5 dobra kondycja zdrowotna 

254. 354/6 Świerk kłujący (Picea pungens) 27 2,5 4,0 - 90% posuszu 

255. 354/6 Wiśnia piłkowana (Prunus 
serrulata 'Amanogawa') 26 i 31 1,5 5,0 - rozgałęzienie na 2 konary na wysokości 30cm, 

zadowalająca kondycja zdrowotna cenny, rzadki okaz 
256. 354/6 Sosna czarna (Pinus nigra) 30 2,0 4,5 - 60% posuszu 

257. 354/6 Daglezja zielona (Pseudotsuga 
menziesii) 57 8,0 12,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

258. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 22 2,0 4,0 - dobra kondycja zdrowotna 

259. 354/6 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 64 3,0 4,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

260. 354/6 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) 88 6,0 14,0 - dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

261. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 96 5,0 8,0 - dobra kondycja zdrowotna 

262. 354/6 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 

1,2 – 
ligustr; 

0,5 – lipa; 
0,4 - klon 

 

1,5 

słaba kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, widoczny 
posusz, samosiewne: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) + 

Klon zwyczajny (Acer platanoides) + Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) – do wypielenia 

263. 354/6 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa) - - 0,5 1,5 3 szt., słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna, do uzupełnienia nasadzenia 
264. 354/6 Kosodrzewina (Pinus mugo) - - 0,65 2,5 w formie krzewu, dobra kondycja zdrowotna 

265. 354/6 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,1 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

266. 354/6 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa) - - 0,7 1,0 słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna 

267. 354/6 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 12 0,8 4,8 - dobra kondycja zdrowotna 

268. 354/6 Kasztanowiec pospolity 
(Aesculus hippocastanum) 45 4,0 7,0 - dobra kondycja zdrowotna 

269. 354/6 Róża (Rosa) - - 0,4 2,0 5 szt., dobra kondycja zdrowotna 
SREBRZYŃSKA 87, DZ.NR EW. 354/4, OB. P-6 

270. 354/4 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 1,5 27,0 średnia kondycja zdrowotna, widoczny posusz gałęziowy, 
wymagana przycinka pielęgnacyjna 

271. 354/4 Róża (Rosa) - - 2,8 1,5 dobra kondycja zdrowotna 

272. 354/4 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,5 3,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

273. 354/4 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 49 4,0 5,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

274. 354/4 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 1,3 16,0 dobra kondycja zdrowotna, 50% posuszu 

275. 354/4 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 78 5,0 7,5 - 30% posuszu, zaatakowana przez Hubiak pospolity 

(Fomes fomentarius), wiekowy okaz 

276. 354/4 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 74 5,0 7,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna, 30% posuszu, 

wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy okaz 

277. 354/4 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) 84 4,5 8,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

278. 354/4 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 1,4 9,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

279. 354/4 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 1,7 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

280. 354/4 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 2,2 1,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

281. 354/4 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 1,2 5,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 
282. 354/4 Świerk kłujący (Picea pungens) 4 0,5 0,5 - słaba kondycja zdrowotna, uschnięty przewodnik 

283. 354/4 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,5 6,0 zadowalająca kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna 

284. 354/4 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,3 1,8 zadowalająca kondycja zdrowotna 

285. 354/4 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 72 4,5 4,5 - dobra kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

286. 354/4 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 31 3,5 4,5 - dobra kondycja zdrowotna 

287. 354/4 Śnieguliczka biała 
(Symphoricarpos albus) - - 1,5 1,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

288. 354/4 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,0 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

289. 354/4 Porzeczka alpejska (Ribes 
alpinum) - - 1,9 1,5 dobra kondycja zdrowotna 

290. 354/4 Porzeczka alpejska (Ribes 
alpinum) - - 0,8 0,2 zła kondycja zdrowotna, zasycha 

291. 354/4 Porzeczka alpejska (Ribes 
alpinum) - - 1,1 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

292. 354/4 Klon polny (Acer campestre) 93 6,0 10,0  drzewo pochylone w kierunku południowym,  
zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

SREBRZYŃSKA 89, DZ.NR EW. 354/2, OB. P-6 

293. 354/2 Irga pomarszczona (Cotoneaster 
bullatus) - - 1,7 14,0 

słaba kondycja zdrowotna, posusz w 40%, samosiewne: 
Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) + Klon zwyczajny 

(Acer platanoides), Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)  
+ Klon jesionolistny (Acer negundo) – do wypielenia,  

a następnie do nasadzenia krzew pierwotny 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

294. 354/2 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 8 brak 

korony 3,0 - drzewo obumarłe 

295. 354/2 Jałowiec pospolity (Juniperus 
communis) - - 2,1 0,8 krzew obumarły 

296. 354/2 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,5 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

297. 354/2 Żylistek szorski (Deutzia scabra) - - 0,3 0,2 średnia kondycja zdrowotna, zasycha 
298. 354/2 Żylistek szorski (Deutzia scabra) - - 0,7 0,2 średnia kondycja zdrowotna, zasycha 

299. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 24 2,0 3,8 - dobra kondycja zdrowotna 

300. 354/2 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 70 5,0 6,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

301. 354/2 Pięciornik krzewiasty (Potentilla 
fructiosa) - - 0,5 15,0 

słaba kondycja zdrowotna, samosiewny Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) + Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - 

do wypielenia 

302. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 22 2,0 4,0 - dobra kondycja zdrowotna 

303. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 115 4,0 7,0 - 

widoczne wypróchnienia, zadowalająca kondycja 
zdrowotna, wymagana przycinka pielęgnacyjna, 

wiekowy, cenny okaz 

304. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 13 0,8 4,0 - dobra kondycja zdrowotna 

305. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 98 4,0 7,0 - 

widoczne wypróchnienia, ubytek wgłębny, zadowalająca 
kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz 

306. 354/2 Brzoza brodawkowata (Betula 
pendula Roth) 35 1,5 8,0 - 

 
zadowalająca kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

307. 354/2 Tawuła Douglasa (Spiraea 
douglasii) - - 0,8 12,0 słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna 

308. 354/2 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,2 1,0 dobra kondycja zdrowotna 

309. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 60 3,5 5,5 - wypróchnienia, ubytek wgłębny, pochylony w kierunku 

zachodnim, wiekowy, cenny okaz 

310. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 12 0,8 4,5 - dobra kondycja zdrowotna 

311. 354/2 Sumak octowiec (Rhus typhina) 42 i 44 5,0 6,0 - rozwidlenie na 2 konary na wysokości 20cm, 
zadowalająca kondycja zdrowotna 

312. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 10 0,7 1,9 - drzewo obumarłe 

313. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 71 4,5 6,0  

zadowalająca kondycja zdrowotna, zasiedlone ptasie 
gniazdo, drzewo lekko pochylone w kierunku zachodnim, 

wiekowy, cenny okaz 

314. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 17 1,8 3,5  dobra kondycja zdrowotna 

315. 354/2 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 14 1,5 2,5  drzewo obumarłe 

316. 354/2 

mieszanina krzewów i kwiatów: 
Żylistek szorski (Deutzia scabra) 

+ Lilak pospolity (Syringa 
vulgaris) + Hortensja bukietowa 

(Hydrangea paniculata) 

- - 1,1 0,5 dobra kondycja zdrowotna, celowo założony ogród 
kwiatowy, ogrodzony niskim płotem 

317. 354/2 

mieszanina krzewów: Pięciornik 
krzewiasty (Potentilla fructiosa) 
+ Ligustr pospolity (Ligustrum 

vulgare)  

- - 1,1 10,0 

zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon 
jawor (Acer pseudoplatanus) + Klon zwyczajny (Acer 
platanoides) + Klon polny (Acer campestre) + Wiąz 

szypułkowy (Ulmus laevis) – do wypielenia 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

318. 354/2 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 11 0,8 3,0 - drzewo obumarłe 

319. 354/2 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 10 0,8 2,2 - zadowalająca kondycja zdrowotna, 30% posuszu, 

wymagana przycinka pielęgnacyjna 

320. 354/2 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) 18 1,0 3,0 - drzewo obumarłe 

321. 354/2 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 23 1,5 3,2 - 80% posuszu 

322. 354/2 Sumak octowiec (Rhus typhina) 4,5-44 0,5-5,5 5,5-9,0 - 5 sztuk, wg detalu na rysunku Z-09,  
zadowalająca kondycja zdrowotna  

323. 354/2 Czeremcha amerykańska (Prunus 
serotina) 6-35 1,5-4,5 2,0-7,0 - 

5 sztuk, wg detalu na rysunku Z-09,  
zadowalająca kondycja zdrowotna, u podstawy nr 323.E - 

Tawuła wczesna (Spiraea arguta) 
324.A 354/2 Klon polny (Acer campestre) 10 1,5 1,1 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

324.B 354/2 Klon jesionolistny (Acer 
negundo) 28 7,0 4,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

325. 354/2 Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) 111 15,0 6,0 - 

drzewo uszkodzone na wysokości 70cm, średnia 
kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz 
SREBRZYŃSKA 91, DZ. NR EW. 325/8, OB. P-6 

326. 352/8 Tawuła Douglasa (Spiraea 
douglasii) - - 0,9 14,5 słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna 

327. 352/8 Śnieguliczka biała 
(Symphoricarpos albus) - - 1,4 3,0 słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna 

328. 352/8 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 9 0,8 1,6 - dobra kondycja zdrowotna 

329. 352/8 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 95 4,5 8,0 - rozwidlenie na dwa konary na wysokości 2m, średnia 

kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 



 

str. 34 
 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

330. 352/8 Jabłoń ozdobna (Malus 
purpurea) 11 1,0 2,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

331. 352/8 Cis pospolity (Taxus baccata) - - 0,3 0,3  
dobra kondycja zdrowotna  

332. 352/8 Modrzew europejski (Larix 
decidua) 13 1,0 1,4 - drzewo przycięte, nie rokujące 

333. 352/8 Sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris) 69 6,0 11,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

334. 352/8 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 17 0,8 2,5 - drzewo obumarłe 
335. 352/8 Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 81 3,5 7,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

336. 352/8 Bez czarny (Sambucus nigra) 29 i 24 5,0 3,5 - 
rozwidlenie na dwa konary od podstawy, 

80% posuszu, drzewo zaatakowane przez szkodniki, 
mierna kondycja zdrowotna 

337. 352/8 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 34 1,5 5,5 - dobra kondycja zdrowotna 

338. 352/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 34 3,0 5,0 - dobra kondycja zdrowotna 

339. 352/8 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) 13 1,0 2,5 - dobra kondycja zdrowotna 

340. 352/8 Róża (Rosa) - - 0,9 0,4 dobra kondycja zdrowotna 

341. 352/8 Śnieguliczka biała 
(Symphoricarpos albus) - - 1,0 5,2 40% posuszu, wymagana przycinka pielęgnacyjna 

342. 352/8 Bez czarny (Sambucus nigra) 32 i 25 i 
33 5,0 4,5 - rozwidlenie na trzy konary od podstawy, 

średnia kondycja zdrowotna 

343. 352/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 28 3,0 4,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

344. 352/8 Świerk srebrny (Picea pungens) 32 3,5 5,0 - dobra kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

345. 352/8 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 17 1,8 3,0  słaba kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna 

346. 352/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 48 3,0 4,5 

 
- 
 

 
zadowalająca kondycja zdrowotna 

 

347. 352/8 Tawuła van Houtte’a (Spiraea 
vanhouttei) - - 1,8 2,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

348. 352/8 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) - - 2,0 1,0 w formie krzewu, dobra kondycja zdrowotna 
349. 352/8 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) - - 2,0 1,0 w formie krzewu, dobra kondycja zdrowotna 

350. 352/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 36 3,0 4,5  dobra kondycja zdrowotna 

351. 352/8 Tawuła van Houtte’a (Spiraea 
vanhouttei) - - 1,7 2,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

352. 352/8 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 89 4,5 8,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

353. 352/8 Śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) 28 i 30 3,5 4,5 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, odrośla Śliwy ałycza 
(Prunus cerasifera var. divaricata) – do bezwzględnego 

usunięcia 

354. 352/8 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 72 4,0 6,0 - rozwidlenie na 2 konary na wysokości 140cm, 

zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy okaz 

355. 352/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 132 3,2 13,0 - 

drzewo pochylone w kierunku wschodnim, rozwidlenie 
na 3 konary na wysokości 140cm, jeden konar ucięty, 

zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

356. 352/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 71 2,5 12,5 - drzewo pochylone w kierunku wschodnim, zadowalająca 

kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

357. 352/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 

116 i 
120 

Po 3,0 na 
konar 12,5 - 

rozwidlenie na dwa konary na wysokości 20cm, drzewo 
pochylone w kierunku południowo-wschodnim, 

zadowalająca kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

358. 352/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 138 i 93 Po 2,5 na 

konar 17,0 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa 
konary na wysokości 70cm, konar o obwodzie 138 

rozdziela się na 3mniejsze na wysokości 200cm, 
widoczne ucięte konary, obecność ptasich gniazd, 

wiekowy, cenny okaz 

359. 352/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 68 i 95 13,0 14,0 - 

rozwidlenie na dwa konary na wysokości 40cm, 
pochylona w kierunku południowym, zadowalająca 

kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

360. 352/8 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) - - 1,2 2,0 w formie krzewu, odroślowa, zadowalająca kondycja 

zdrowotna 
SREBRZYŃSKA 93, DZ. NR EW. 325/9, OB. P-6 

361. 352/9 Tawuła Douglasa (Spiraea 
douglasii) - - 1,0 2,5 słaba kondycja zdrowotna, posusz gałęziowy, wymagana 

przycinka pielęgnacyjna 

362. 352/9 Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 207 9,0 22,0 - rozwidlenie na dwa konary na wysokości 400cm, dobra 
kondycja zdrowotna, wiekowy, cenny okaz 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

363. 352/9 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 153 4,5 17,5 - 

słaba kondycja zdrowotna, ażurowa korona, pochył  
w kierunku południowo-zachodnim, wyniesiony system 

korzeniowy, wymagana przycinka pielęgnacyjna, 
wiekowy, cenny okaz 

364. 352/9 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 155 3,0 5,5 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, drzewo przycięte, 
widoczne połamane konary, odroślą do usunięcia, 

kulista, wiekowy, cenny okaz 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

365. 352/9 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 115 brak 

korony 3,5 - drzewo obumarłe, połamane konary, istniejąca, 
zasiedlona budka dla ptaków, wiekowy okaz 

366. 352/9 Dereń biały (Cornus alba ‘Sibrica 
Variegata’)  - - 1,8 3,2 

średnia kondycja zdrowotna, samosiewne: Klon 
zwyczajny (Acer platanoides) + Jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior) + Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) + Wiąz 
szypułkowy (Ulmus laevis) + Porzeczka czerwona (Ribes 

spicatum) – do wypielenia 

367. 352/9 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 138 2,5 4,5 - 

słaba kondycja zdrowotna, rozwidlenie na wysokości 
250cm, wypróchnienia i połamane konary, kulista, 

wymagana przycinka pielęgnacyjna, wiekowy, cenny 
okaz  

368. 352/9 Dereń biały (Cornus alba) - - 2,2 4,4 

średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 
pielęgnacyjna, samosiewne: Klon jawor (Acer 

pseudoplatanus) + Klon jesionolistny (Acer negundo) + 
Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) + Lipa drobnolistna (Tilia 

cordata) – do wypielenia 

369. 352/9 Jabłoń ozdobna (Malus 
purpurea) 22 2,5 3,0 - dobra kondycja zdrowotna 

370. 352/9 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 138 6,0 5,0 - zadowalająca kondycja, wiekowy, cenny okaz 

371. 352/9 Jabłoń ozdobna (Malus 
purpurea) 19 2,0 2,8  zadowalająca kondycja zdrowotna 

372. 352/9 Jabłoń ozdobna (Malus 
purpurea) 15 2,5 2,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

373. 352/9 Tawuła japońska (Spiraea 
japonica) - - 0,7 1,4 

średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 
pielęgnacyjna,  samosiewne: Jesion wyniosły (Fraxinus 

excelsior) + Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) –  
do wypielenia 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

374. 352/9 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 142 6,0 4,7 - 

60% posuszu, rozwidlenie na wysokości 250cm, konary 
po stronie południowej i wschodniej, wiekowy, cenny 

okaz, do adaptacji 

375. 352/9 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) - - 0,5 0,5 średnia kondycja zdrowotna, krzew ażurowy,  

40% posuszu 

376. 352/9 Jałowiec pospolity  
(Juniperus communis) - - 0,3 0,2 krzew obumarły 

377. 352/9 Berberys Thunberga (Berberis 
thunbergii) - - 1,5 1,2 dobra kondycja zdrowotna 

378. 352/9 Jałowiec łuskowaty  
(Juniperus squamata) - - 2,2 1,5 dobra kondycja zdrowotna 

379. 352/9 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) - - 4,0 1,5  słaba kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, pochylony w 

kierunku północnym, 20 % posuszu 

380. 352/9 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) - - 4,0 1,2 

dobra kondycja zdrowotna 
UWAGA – W dniu 14.06.2019r. dokonano weryfikacji 

terenowej. Stwierdzono brak krzewu. 
381. 352/9 Kosodrzewina (Pinus mugo) - - 0,9 2,2 mierna kondycja zdrowotna, 95% posuszu 

382. 352/9 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 0,9 2,2 zadowalająca kondycja zdrowotna 

383. 352/9 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 100 5,5 9,0 - 

dobra kondycja zdrowotna, pień pochylony w kierunku 
zachodnim, korona po stronie wschodniej, wiekowy, 

cenny okaz 
384. 352/9 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 46 3,0 4,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna 
385. 352/9 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 37 2,5 3,8 - zadowalająca kondycja zdrowotna 

386. 352/9 Pigwowiec pośredni 
(Chaenomeles superba)  - - 0,9 1,2 

 
zadowalająca kondycja zdrowotna, samosiewny Lilak 

pospolity (Syringa vulgaris) – do wypielenia 
 



 

str. 39 
 

Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

387. 352/9 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 117 4,0 8,5 - 

rozwidlenie na wysokości 550cm, średnia kondycja 
zdrowotna, głębokie wypróchnienia, wymagana 
przycinka pielęgnacyjna,  wiekowy, cenny okaz 

388. 352/9 Tawuła van Houtte’a (Spiraea 
vanhouttei) - - 1,4 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

389. 352/9 Tawuła van Houtte’a (Spiraea 
vanhouttei) - - 1,6 2,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

390. 352/9 Tawuła van Houtte’a (Spiraea 
vanhouttei) - - 0,7 0,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

391. 352/9 Jaśminowiec wonny 
(Philadelphus coronarius) - - 4,5 1,5 zła kondycja zdrowotna, posusz gałęziowy, połamane 

gałęzie 

392. 352/9 Jaśminowiec wonny 
(Philadelphus coronarius) - - 4,0 1,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

393. 352/9 Świerk kłujący (Picea pungens) 9 1,0 2,0 - drzewo obumarłe 

394. 352/9 
Cyprysik groszkowy 

(Chamaecyparis pisifera 
‘Boulevard’) 

- - 0,7 0,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

395. 352/9 Tawuła van Houtte’a (Spiraea 
vanhouttei) - - 0,8 0,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

396. 352/9 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 83 4,0 3,5 - 

zła kondycja zdrowotna,  
drzewo pozbawione wierzchołka, ścięte na wysokości 
350cm, pochylone w kierunku północno-wschodnim 

397. 352/9 Jarząb pospolity (Sorbus 
aucuparia) 115 6,0 8,0 - 

średnia kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary 
na wysokości 250cm, konar zachodni ścięty na wysokości 

450cm, wiekowy, cenny okaz 
398. 352/9 Wierzba iwa (Salix caprea) 10 1,2 1,6 - szczepiona, zadowalająca kondycja zdrowotna 

399. 352/9 Wierzba siwa (Salix elaeagnos) 20 2,0 2,0 -  
zadowalająca kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

SREBRZYŃSKA 97, CZĘŚĆ DZ. NR EW. 336/14, OB. P-6 

400. 336/14 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 118 4,0 4,8 - 

zła kondycja zdrowotna, 100% spróchniały, rozwidlenie 
na dwa konary na wysokości 200cm, konar od strony 

południowej ścięty, wiekowy okaz 

401. 336/14 Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 196 5,0 16,5 - częściowo odkryty system korzenny, widoczne ślady 
choroby liści – plamistość, wiekowy, cenny okaz 

402. 336/14 Klon srebrzysty (Acer 
saccharinum) 190 4,5 13,2 - dobra kondycja zdrowotna, zaatakowany przez jemiołę, 

wiekowy, cenny okaz 

403. 336/14 Tawuła van Houtte’a (Spiraea 
vanhouttei) - - 1,2 11,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

404. 336/14 Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - - 1,2 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

405. 336/14 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 2,0 1,5 zadowalająca kondycja zdrowotna 

406. 336/14 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 1,7 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

407. 336/14 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 1,7 1,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

408. 336/14 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 1,7 1,8 zadowalająca kondycja zdrowotna 

409. 336/14 Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) 172 8,5 16,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa 

konary na wysokości 170cm, wiekowy, cenny okaz 

410.  Berberys zwyczajny (Berberis 
vulgaris) - - 2,0 2,0 

średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 
pielęgnacyjna, samosiewne: Klon zwyczajny (Acer 
platanoides) + Klon jesionolistny (Acer negundo) 

411. 336/14 Głóg pośredni (Crateagus media) 12 0,5 3,5 - dobra kondycja zdrowotna 
412. 336/14 Głóg pośredni (Crateagus media) 14 0,5 3,5 - dobra kondycja zdrowotna 
413. 336/14 Głóg pośredni (Crateagus media) 10 0,5 3,5 - dobra kondycja zdrowotna 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

414. 336/14 Klon zwyczajny (Acer 
platanoides) 170 7,0 15,0 - 

dobra kondycja zdrowotna, obecność ptasiego gniazda, 
rozwidlenie na trzy konary na wysokości 500cm, 

wiekowy, cenny okaz 

415. 336/14 Klon jesionolistny (Acer 
negundo) - - 2,5 1,0 odroślowy, wyrasta spod fundamentów budynku 

mieszkalnego 

416. 336/14 Brzoza brodawkowata (Betula 
pendula Roth) 100 3,5 15,5 - 

drzewo niebezpieczne, w przeszłości przycięte, 
rozwidlenie na trzy konary na wysokości 350cm, 

wiekowy okaz 

417. 336/14 Jaśminowiec wonny 
(Philadelphus coronarius) - - 0,6 0,5 krzew chory - mszyce 

418. 336/14 Klon srebrzysty (Acer 
saccharinum) 268 9,0 17,0 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, częściowo odkryty 
system korzeniowy, obecność ptasiego gniazda, 
rozwidlenie na trzy konary na wysokości 400cm, 

wiekowy, cenny okaz 

419. 336/14 Klon srebrzysty (Acer 
saccharinum) 193 8,0 16,5 - 

zadowalająca kondycja zdrowotna, odkryty system 
korzeniowy, rozwidlenie na dwa konary na wysokości 

350cm, wiekowy, cenny okaz 

420. 336/14 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 55 3,0 4,5 

 
- 
 

średnia kondycja zdrowotna,  
pochylony w kierunku wschodnim, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna, drzewo oplecione sznurami i drutem –  
do usunięcia, wiekowy, cenny okaz 

421. 336/14 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 81 2,8 7,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, drzewo oplecione 

sznurami i drutem – do usunięcia, wiekowy, cenny okaz 

422. 336/14 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 93 1,2 5,0 - mierna kondycja zdrowotna, liczne wypróchnienia, 

przycięty, wiekowy okaz 

423. 336/14 Głóg dwuszyjkowy (Crataegus 
laevigata) 110 3,0 7,0 - 

średnia kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 
pielęgnacyjna, drzewo oplecione sznurami i drutem –  

do usunięcia, wiekowy, cenny okaz 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

SREBRZYŃSKA 99, CZĘŚĆ DZ. NR EW. 336/14, OB. P-6 

424. 336/14 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 1,8 12,6 zadowalająca kondycja zdrowotna 

425. 336/14 Klon zwyczajny (Acer 
platanoides) 32 2,0 5,5 - dobra kondycja zdrowotna 

426. 336/14 Klon jesionolistny (Acer 
negundo) 

60, 62 i 
58 6,0 9,0 - 3 pnie, zadowalająca kondycja zdrowotna 

427. 336/14 Ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare) - - 3,5 5,5 całkowicie położony w kierunku południowym, stary 

krzew,  wymagana przycinka pielęgnacyjna,  

428. 336/14 Krzewuszka cudowna (Weigela 
florida) - - 0,6 1,3 30% posusz, przycięty 

429. 336/14 Forsycja pośrednia (Forsythia 
intermedia) - - 2,3 2,4 krzew chory – bakterioza gruzełkowata 

430. 336/14 Jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior) 131 10,0 14,5 - 

dobra kondycja zdrowotna, rozwidlenie na dwa konary 
na wysokości 300cm, na 450cm na kolejne dwa, 

wiekowy, cenny okaz 

431. 336/14 Jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior) 146 8,5 15,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, większa część korony 

od strony północno-wschodniej, wiekowy, cenny okaz 

432. 336/14 Bez czarny (Sambucus nigra) 57 i 43 i 
46 6,0 5,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna,  

korona od strony wschodniej 

433. 336/14 Klon zwyczajny(Acer 
platanoides) 38 2,5 4,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna,  

pochylony w kierunku północnym 

434. 336/14 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 1,5 1,8 zła kondycja zdrowotna, znaczny susz gałęziowy 

435. 336/14 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 2,2 1,1 

 
zła kondycja zdrowotna, znaczny susz gałęziowy 
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Nr 
inw. 

Nr dz. 
ew. 

Gatunek 
(nazwa polska i łacińska) 

Obwód 
pnia 
(cm) 

Średnica 
korony 

(m) 

Wysokość 
(m) 

Pow. 
(m2) 

dot. 
krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

436. 336/14 Klon jesionolistny (Acer 
negundo) - - 1,5 2,0 w formie krzewu, zadowalająca kondycja zdrowotna 

437. 336/14 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 52 2,0 7,0 - zadowalający stan zdrowotny, mocno pochylone  

w kierunku północnym, korona tylko od strony północnej 

438. 336/14 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 42 1,8 7,3 - zadowalający stan zdrowotny, mocno pochylone  

w kierunku północnym, korona tylko od strony północnej 

439. 336/14 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 93 4,5 7,5 - 

średnia kondycja zdrowotna, liczne wypróchnienia, susz 
gałęziowy, wymagana przycinka pielęgnacyjna, 

pochylona w kierunku północno-zachodnim, wiekowe, 
cenne drzewo 

440. 336/14 Lilak Josiki (Syringa josikaea) - - 2 1,5 

słaba kondycja zdrowotna,  
susz gałęziowy,  

przycięte konary 
 

441. 336/14 Klon srebrzysty (Acer 
saccharinum) 280 10,0 18,0 - 

rozwidlenie na dwa konary na wysokości 350cm, 
zaatakowane przez jemiołę, widoczne liczne 

zrakowacenia, wiekowy, cenny okaz 

442. 336/14 Wiciokrzew tatarski (Lonicera 
tatarica) - - 1,5 1,0 słaba kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, wymagana 

przycinka pielęgnacyjna 

443. 336/14 Klon srebrzysty (Acer 
saccharinum) 

12 i 23 i 
22 0,6 2,0 - dobra kondycja zdrowotna 

444. 336/14 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 38 2,0 6,0 - zadowalająca kondycja zdrowotna, susz gałęziowy, 

wymagana przycinka pielęgnacyjna 

445. 336/14 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) - - 1,0 3,0 zadowalająca kondycja zdrowotna 

446. 336/14 Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) - - 1,0 1,0 

 
mierna kondycja zdrowotna, krzew ażurowy, posusz 

gałęziowy 
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(m) 
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(m2) 
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krzewów 

Opis stanu zdrowotnego: 
pnia (martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia 

mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania, owocniki grzybów, pochylenie 
pni itp.) 

i korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, wadliwe 
rozwidlenia itp.) 

447. 336/14 Klon jesionolistny (Acer 
negundo) 72 4,0 13,5 - 

drzewo wyrasta spod pergoli śmietnikowej, konar 
narasta na nawierzchnię betonową, niebezpiecznie 

pochylone w kierunku południowym, rozwidlenie na dwa 
konary na wysokości 400cm, wiekowy okaz 

448. 336/14 Robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia) 95 4,0 15,5 - zadowalająca kondycja zdrowotna, wymagana przycinka 

pielęgnacyjna, wiekowy, cenny okaz 
 

Opracowanie: 
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