
Lp. Gatunek
Obwód 

pnia [cm]
Opis Nasadzenia zamienne [szt.]

1. brzoza brodawkowata 150 drzewo mocno odchylone od pionu, wypróchnienie, ubytek pniowy

2. olcha 120 rośnie na skarpie, na pniu widoczne ubytki oraz wypróchnienie

3. brzoza brodawkowata 90 rośnie na skarpie, na pniu widoczne ubytki oraz wypróchnienie

1.
robinia akacjowa 305

duże pionowe pęknięcie na pniu, grozi wyłamaniem, ubytek przy 

podstawie pnia
1

1. lipa drobnolistana 134 drzewo zamiera

2. lipa drobnolistana 150 drzewo zamiera

1. lipa drobnolistana 167 drzewo suche w 90% 1

2. lipa drobnolistana 171 korona sucha w 80%, na pniu ubytki kory 1

3. brzoza brodawkowata 147
na pniu ubytek kory z zgnilizną miekką, korona asymetryczna, kolizja z 

liniami energetycznymi
1

1. jesion wyniosły 110 cm + 86 cm drzewo suche 1

1. świerk kłujący 64 drzewo suche

2. świerk kłujący 45 drzewo suche

3. świerk kłujący 50 drzewo suche

4. świerk kłujący 52 drzewo suche

5. świerk kłujący 83 drzewo suche

6. świerk kłujący 52 drzewo suche

7. świerk kłujący 46 drzewo suche

8. świerk kłujący 50 drzewo suche

9. świerk kłujący 58 drzewo suche

10. świerk kłujący 58 drzewo suche

11. świerk kłujący 55 drzewo suche

12. świerk kłujący 62 drzewo suche

13. świerk kłujący 63 drzewo suche

14. świerk kłujący 71 drzewo suche

1. wiśnie piłkowana 40 korona sucha w 95%, ubytek kory przy odziomku pnia 1

3

Wykaz drzew do usunięcia w kwietniu 2018roku

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, Ws-05.6131.2017.KT z dnia 20.02.2018 r.

ul. Junacka, dz.nr.297/2 obr.8 Krowodrza

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr. 17/K/2018 z dnia 15.02.2018

Decyzja Marszałka WojewództwaMałopolskiego Nr. 22/K/2018 z dnia 15.02.2018

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr. 12/K/2018 z dnia 15.02.2018

2

ul. Św. Bronisławy, dz.nr 291 obr. 13 Krowodrza

ul. Senatorska, dz.nr. 392/6 obr. 14 Krowodrza

Decyzj a Marszałka Woj ewództwa Małopolskiego Nr. 16/K/2018

ul.Orla, dz.nr.202 obr. 19 Krowodrza

al. Słowackiego, dz.nr.360 obr. Krowodrza

ul. Emaus, dz.581 obr. 1 Krowodrza

14

ul. Korzeniowskiego, dz.nr. 802 obr. 11 Krowodrza

Decyzj a Prezydenta Miasta Krakowa, Ws-05.6131.1.729.2017.BB z dnia 27.02.2018 r.

ul. Powstańców, dz.nr .278 obr 21 Śródmieście

ul. Cieszyńska, dz.nr 350 obr. 46 Krowodrza

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 871/K/2017 z dnia 30.01.2018
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1.

robinia akacjowa 240

w koronie przebiega sieć kablowa, na pniu widoczne owocnii grzybni, 

korona z licznymi wyłamaniami konarów i posuszem gałęzi ok.40%, 

rosnei na skarpie. Na pniu jest duży ubytek kory obejmujacy ok. 30% 

powierzchni pnia.

1

2.

wierzba krucha 137+140+149

posusz w koronie ok.40%, rosnei w skrajni drogowej ograniczając światło 

pasa drogowego, w koronie sieć kablowa, pnie odchylone od pionu:jedne 

nad jezdnię inne w kierunku cegielni.

1

1. klon zwyczajny 141

drzewo zamiera, stara rana z kallusem, zaawansowany rozkład drewna,, 

korona szczątkowa, pzewodnik w stadium rozkładu, stopień w skali 

Roloff'a 3

1

2. klon zwyczajny 126
drzewo zamierające, korona szczątkowa, widoczne cięcia z poprzednich 

lat, liczne kolonie rozszczepki pospolitej, stopień w skali Roloffa 3
1

3. klon zwyczajny 136
drzewo zamierające, korona szczątkowa, asymetryczna, widoczne cięcia 

z poprzednich lat, liczne kolonie rozszczepki, stopień w skali Roloff'a 3
1

4. klon zwyczajny 163

drzewo zamiera, widoczne stare zabliżnione rany, otoczone owocnikami 

rozszczepki pospolitej, korona szczątkowa, widoszne cięcia z ubiegłych 

lat

1

1. wierzba krucha 271

drzewo zamierające,w koronie liczny posusz, asymetryczna 

korona,ubytek w pniu od części odziomkowej do wysokości 1,5m,  

stopień w skali Roloffa 3

1

1. robinia akacjowa 92 drzewo zamierające, posusz w koronie 80%

2. robinia akacjowa 88 drzewo martwe 

3.

robinia akacjowa 197

w wyniku silnego wiatru doszło do odłamania jednego z głównych 

konarów,  wmiejscu odłamania widoczna próchnica drewna, ubytek kory 

od nasady do wys.ok.1,5m, korona drzewa asymetryczna grozi 

złamaniem, w koronrie posusz

4.

robinia akacjowa 233

w wyniku silnego wiatru doszło do odłamania jednego z głównych 

konarów, w miejscu odłamania widoczna próchnica drewna, na pniu 

ubytek kory twardy, w koronie posusz

5. robinia akacjowa 247 drzewo martwe 

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, Ws-05.6131.1.437.2017.SC z dnia 09.03.2018 r.

1. olcha czarna 116 drzewo martwe 

2. wierzba krucha 200 drzewo martwe 

3. wierzba krucha 150 drzewo martwe 

4. wierzba krucha 220 drzewo martwe 

5. jesion wyniosły 130 drzewo martwe 

1. wierzba krucha 250+180

na wys.1m rozwidlenie V-kształtne, z widocznym ubytkiem wgłębnym i 

próchnicą miękką, obydwa konary posiadają złamane wierzchołki 

pozbawione korony

2. wierzba krucha 480
posiada ubytek kominowy z próchnicą miękką, na wys.ok.5m złamana 

korona

3. wierzba krucha 570

na wys.170cm rozwidlenie na 3 pnie z widocznym ubytkiem wgłębnym i 

próchnicą miękką, od odziomka ubytek z widoczną próchnicą, w koronie 

obłamane konary z próchnicą miękką, w koronie posusz w koronie 

ok.20%

4. wierzba krucha 300
od 0-1,5m ubytek z wypróchnieniem wgłębnym i od 2,5-4m ubytek z 

wypróchnieniem , korona szczątkowa z obłamanymi konarami.

5.

robinia akacjowa 180 od 0-1,7m ubytek z próchnicą miękką, w koronie obłamane konary 

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, Ws-05.6131.1.502.2017.SC z dnia 09.03.2018 r.

ul.Szafrańska

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 42/K/2018 z dnia 09.03.2018

ul.Miechowity

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 108/K/2018 z dnia 09.03.2018

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, Ws-05.6131.1.686.2017.SC z dnia 09.03.2018 r.

ul.Mrozowa

ul.Generła Okulickiego

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, Ws-05.6131.1.319.2017.SC z dnia 08.03.2018 r.

ul.Kantorowicka 66

ul.Morcinka 

5

5

5

ul. Wądół
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1. klon  jesionolistny 176

pień od wysokośći ok.20cm do rozwidlnia na wys.180cm na dwa konary 

boczne odchodzące pod kątem ostrym, jest rozłamany, korona tego 

drzewa jest po redukcji (widać świeże śladu cięć pielęgnacyjnych)

2

1.

jarząb pospolity 43+55+78

pień o obw.55cm jest suchy w 100%, od nasady pnia do wys.ok.87cm 

znajduje się ubytki kory, w koronie widoczne są odłamane suche gałęzie. 

Na pniu o obw.78cm widoczne są owocniki grzyba, a także na jednej z 

gałęzi, ponadto na całej powierzchni pni zaobserwowano liczne ubytki 

kory.

1

2.

wierzba siwa 27+60+109

drzewo mocno pochylone w kierunku trawnika, w koronie ślady po 

odłamanych gałęziach,  ponadto zaobserowano w niej suche gałęzie z 

owocnikami grzybów, na pniu o obw.60cm od wys.90cm do wys.ok.2m 

widoczny jest ubytek próchniczny, w koronie  widoczne są suche gałęzie.

1

3. wiąz szypułkowy

48+66+98

drzewo rośnie przy krawędzi chodnika wypięrzając go, pień o obw.48 cm 

jest suchy w 100%, na pozostałych pniach widoczna jest znaczna ilość 

suchych gałęzi, gałęzie pnia o obw.98cm zwisają nad ulicą. Z uwagi na 

termin przeprowadzenia wizji nie stwierdzono wielkości posuszu.

4. wiąz szypułkowy 59+73+79 drzewo suche w 100%

5. robinia akacjowa 74 drzewo suche w 100%

6.
jesion wyniosły 163 drzewo suche w 100%,na wys.ok.2,5m ubytek wgłębny 

7.

wiąz szypułkowy 44+58

widoczny ubytek próchniczny,w koronie na wys.ok.3m w dolnych 

partiach widoczne suche gałęzie, z uwagi na termin przeprowadzania 

komisji w koronie nie stwierdzono wielkości posuszu 

8. robinia akacjowa 138 drzewo suche w 100%

9

klon jesionolistny 108+182

pień o obw.182cm jest rozłamany, w koronie drzewa widoczne są suche 

gałęzie, z uwagi na termin przeprowadzania komisji nie stwierdzono 

wielkości posuszu.

10. jarząb pospolity 62+63 drzewo suche w 100%, pień o obw.62 odcięty na wys.ok.180cm 1

1. klon jawor 130 drzewo suche w  100%

2. klon jawor 132 drzewo suche w  100%

3. klon jawor 154 drzewo suche w  100%

4.

dąb szypułkowy pień obw.102

drzewo rośnie ok.100 m, nie posiada on ubytków i oznak chorobowych, 

na wys. 2,5m pień ten opiera się o dach garażu, powodująć 

odkształcenie się blachy, koronie widoczne ślady po wykonanych cięciach 

pielęgnacyjnych.

1

1.
lipa drobnolistana 36

drzewo pochylone, naderwany system korzeniowy, posusz do 60%, 

wyłamany wierzchołek
1

1. wierzba biała 179
Drzewo silnie pochylone w stronę alejki, na pniu liczne owocniki grzybów. 

Ostatni pień egzemplarza trzypniowego, w miejscu po odciętych 

wcześniej pniach głebokie wypróchnienia. W koronie posusz ok. 30%.

1

Zalew Nowohucki

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 142/K/2018 z dnia 28.03.2018

2

ul.Kiełkowskiego

ul.Myśliwska

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 106/K/2018 z dnia 09.03.2018

ul.Rakuś

Rejon ul.Aleksandy

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 98/K/2018 z dnia 02.03.2018

ul.Heila

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 97/K/2018 z dnia 02.03.2018

ul. Gliniana 7 

u.Gliniana 11

3

6

Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 188/18 z dn. 13.03.2018r.

Park Kościuszki

ul.Wielicka 28a
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Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 95/K/2018 z dnia 28.02.2018

1. świerk pospolity 60 pień pochylony, zawisł na sąsiednim drzewie. Posusz w koronie 40%.

2. świerk pospolity 43 drzewo martwe 

3.

świerk pospolity 54

Korona zielona jednynie na szczycie. Rośnie w mocnym zagęszczeniu 

przez co dolna partia korony jest sucha. Posusz w koronie 40-50%. 

Egzemplarz pozbawiony walorów wizualnych.

4. świerk pospolity 55 drzewo martwe 

5. świerk pospolity 58 drzewo martwe 

6. świerk pospolity 62 drzewo martwe 

1. jesion wyniosły 180

drzewo rozwidla się na dwa konary na wys.ok.7m. Jeden z konarów ma 

odłamany przewodnik, drugi z częściowyn suchoczubem.  Drzewo rosnie 

bardzo blisko drogi.

1

1. modrzew europejski 97 drzewo suche w 100% 1

1.
olcha czarna 130

pień z wypróchnieniem w odziomku , w koronie  odłamany przewodnik. 

Drzewo pochylone nad zieleńcem
1

1. topola 85

drzewo bardzo mocno pochylone od pionu, pochyla się nad urzadzoną 

zielenia miejską i ławeczkami . Pień drzewa zdrowy, w koronie suche 

gałęzie. Widoczne ślady żerowania owadów.

1

1. Lipa drobnolistna 46+45+52+50
grzybnia na pniach, obniżenie stanu fitosanitarnego, w odziomkach ubytki 

wgłębne
1

1 Klon jesionolistny 65
drzewo wrasta systemem korzeniowym w mur graniczący oraz altanę 

śmietnikową, bez mozliwości prawidłowego rozwoju.
1

1 brzoza brodawkowata 162
posusz w koronie ok.90%, korona szczątkowa, na pniu widoczne 

owocniki grzybów, drzewo zamiera
1

1 robinia akacjowa 67 drzewo martwe 1

2
wiąz szypułkowy 96

drzewo obumarłe w 80 %, korona szczątkowa na pniu widoczne owocniki 

grzybów

3
grab pospolity 53

drzewo obumarłe w 80 %, korona szczątkowa na pniu widoczne owocniki 

grzybów, ubytki wgłębnena pniu z widoczną próchnicą
1

4
wierzba płacząca 121 pozostał sam pień bez korony

2

5 klon pospolity 75 korona zredukowana w wynku burzy bez głownego przewodnika 1

6
robinia akacjowa 240

korona zredukowana w wynku burzy bez prawidłowego pokroju, 

wyłamane grube konary boczne 
2

7 głóg jednoszyjkowy 15 korona zredukowana w wynku burzy bez głownego przewodnika 

8
kasztanowiec biały 259

drzewo mocno wychylone nad głowną aleja plant, korona zredukowana, 

ubytki wgłębne z próchnicą
1

9

kasztanowiec biały 243

drzewo mocno wychylone nad głowną aleja plant,korona zredukowana, 

ubytki wgłebne z próchnicą, widoczne wyniesienie gruntu w obrebie 

systemu korzeniowego 

1

10
grab pospolity 6 m2

forma żywopłotowa, resztki żywopłotu bez walorow estetycznych i 

pokroju

1.
jabłoń domowa 207

Drzewo zamierajace. W pniu głęboki obszerny ubytek próchniczny dł. 

2m, stanowiący 1/3 obw.pnia.
1

2.
wierzba iwa 50+43 Drzewo w 100% martwe.U nasady wypróchnienie wgłębne.

1

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 58/K/2018 z dnia 15.03.2018

ul.Bogucianka 

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 60/K/2018 z dnia 15.03.2018

ul. Kadłubka

Zieleniec Wiślicka

6

Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 93/18 z dn. 22.03.2018r.

ul.Powiśle 4

ul. Wita Stwosza

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 59/K/2018 z dnia 15.03.2018

ul.Kobierzyńska

Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 80/18 z dn. 13.03.2018r.

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 61/K/2018 z dnia 15.03.2018

ul.Welońskiego 

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 132/K/2018 z dnia 22.03.2018

ul.Bohomolca

Planty Krakowskie

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 110/K/2018 z dnia 27.03.2018

ul. Panieńskich Skał 

Pozwolenie Małopolskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytkow nr. 86/18 z dnia 19.03.2018
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1. klon jawor 113 posusz w koronie  80%, korona odroślowa, nie rokuje szans na przeżycie

2. klon jawor 167 posusz w koronie  50%, korona asymetryczna

3. klon jawor 101 posusz w koronie  30%, korona przerzedzona, zdeformowana

4. klon jawor 84

uszkodzenie na pniu od nasady do wys. 2m, posusz w koronie 20%, 

wypróchnienia w miejscu uschniętych gałęzi 

5. klon jawor 109

posusz w koronie 60%, korona odroślowa, listwa mrozowa na pniu, nie 

rokuje szans na przeżycie

6. klon jawor 89 posusz w koronie  50%, korona przerzedzona, pędy odroślowe w koronie

7. klon jawor 155

korona rozbudowana na stonę południową, wierzchołek zamierajacy, 

posusz w koronie 60%, w tym posusz gruby

8. klon jawor 95

posusz w koronie 60%, korona odroślowa, spekania na pniu, 

podkrzesana, na pniu dziuple i wypróchnienia w miejscu odcietych 

konarów

9. klon jawor 137

posusz w koronie  50%, korona asymetryczna z dwoma dominującymi 

uschnętymi konanrami

10. klon jawor 107

posusz w koronie 60%, korona odroślowa, ślady licznych amputacji, nie 

rokuje szans na przeżycie

11. klon jawor 87

posusz w koronie  50%, korona asymetryczna, zdeformowana, ubytek z 

wypróchnieniem w miejscu usuniętego konara

12. klon jawor 81

posusz w koronie 60%, ubytek kory na pniu od odziomka do wys. 2,2m, 

korona zamierająca

13. topola czarna 'włoska' 112+111

posusz w koronie 20%, rozwidlenie pni V-kształtne z kieszenią na wys. 

80cm

14. topola czarna 'włoska' 93+97

posusz w koronie 20%, rozwidlenie pni V-kształtne  na wys. 70cm, 

martwy wierzchołek na jednym z konarów, częściowo widoczny układ 

korzeniowy

15. topola czarna 'włoska' 127

posusz w koronie 20%, suchoczub,  częściowo widocznu układ 

korzeniowy, rośnie przy studni telekomunikacyjnej

16. topola czarna 'włoska' 146

posusz w koronie 20%, na pniu ubytek z próchnicą twardą, do usunięcia 

ze względów estetycznych i kompozycyjnych

17. klon jawor 52

posusz w koronie 20%, uszkodzenie na pniu z próchnicą miekką, korona 

przerzedzona, widoczne owocniki grzybów

18. topola czarna 'włoska' 135 posusz w koronie 40%, uschnięte konary, widoczne ubytki na korzeniach

19. topola czarna 'włoska' 146

posusz w koronie 40%, uschnięte konary, częściowo widoczny układ 

korzeniowy

20. topola czarna 'włoska' 153 posusz w koronie 30%, w tym gruby, uschnięte konary

21. topola czarna 'włoska' 278

posusz w koronie 50%, uschnięte konary, rozwidlenie V-ksztaltne, 

częściowo widoczny układ korzeniowy, nabiegi korzeniowe

22. topola czarna 'włoska' 222

posusz w koronie 50%, wyłamane uschnięte konary, wypróchnienie w 

odziomku z próchnicą miękką

23. modrzew europejski 92 posusz w koronie 80%, korona zamierajaca

24. jesion wynisoły 105

posusz w koronie 60%, pień łukowato wygiety, pokrój zdeformowany, 

przygłuszony

25. klon pospolity 134

posusz w koronie 40%, pień silnie wychylony, ślady amputacji konarów, 

korona zamierająca

26. klon jawor 133

posusz w koronie 20%, częściowo widoczny układ korzeniowy, na 

korzeniach widoczna próchnica

27. topola czarna 'włoska' 203

posusz w koronie 20%, częściowo widoczny układ korzeniowy, na 

korzeniach widoczna próchnica

28. topola czarna 'włoska' 145

odrosty pniowe, częściowo widoczny układ korzeniowy, do usunięcia ze 

względów estetycznych i kompozycyjnych

29. topola czarna 'włoska' 171

posusz w koronie 30%, uschnięte konary, rozwidlenie V-ksztaltne, 

ubytek w dolnej częsci pnia z próchnicą miekką, do usunięcia ze 

względów estetycznych i kompozycyjnych

30. topola czarna 'włoska' 112

posusz w koronie 10%, uubytek wgłebny z próchnicą miękką sięgajacy 

od odziomka do wys. 0,5m, widoczna próchnica ko korzeniach, system 

korzeniowy częściowo odsłoniety z próchnicą, do usunięcia ze względów 

estetycznych i kompozycyjnych

31. topola czarna 'włoska' 139

 rozwidlenie V-ksztaltne,  częściowo widoczny układ korzeniowy, do 

usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

32. topola czarna 'włoska' 200

 rozwidlenie V-ksztaltne z pęknięciem, jeden z konarów ma suchy 

wierzchołek,  posusz w koronie 30%, częściowo widoczny układ 

korzeniowy, do usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

33. topola czarna 'włoska' 123

posusz w koronie 20%, częściowo widoczny układ korzeniowy, do 

usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.6131.1.371.2017SC z dnia 19.10.2017r. 

al. Andersa

166 drzew, 13446  krzewów
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34. topola czarna 'włoska' 134

posusz w koronie 30%, częściowo widoczny układ korzeniowy, do 

usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

35. topola czarna 'włoska' 127

posusz w koronie 20%, częściowo widoczny układ korzeniowy, do 

usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

36. topola czarna 'włoska' 140

posusz w koronie 20%, częściowo widoczny układ korzeniowy, do 

usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

37. topola czarna 'włoska' 195

 rozwidlenie V-ksztaltne, niebezpieczne,  posusz w koronie 40%, 

częściowo widoczny układ korzeniowy, do usunięcia ze względu na stan 

fitosanitarny

38. topola czarna 'włoska' 170

posusz w koronie 40%, częściowo widoczny układ korzeniowy, do 

usunięcia ze względu na stan fitosanitarny

39. topola czarna 'włoska' 122

posusz w koronie 40%, odrosty pniowe, częściowo widoczny układ 

korzeniowy, do usunięcia ze względu na stan fitosanitarny

40. topola czarna 'włoska' 108

posusz w koronie 60%, suchoczub, odrosty pniowe, częściowo widoczny 

układ korzeniowy, nie rokuje szans na przeżycie, do usunięcia ze 

względu na stan fitosanitarny

41. topola czarna 'włoska' 193

posusz w koronie 40%, suchoczub, odrosty pniowe, częściowo widoczny 

układ korzeniowy, nie rokuje szans na przeżycie, do usunięcia ze 

względu na stan fitosanitarny

42. topola czarna 'włoska' 118

posusz w koronie 50%, odrosty pniowe, częściowo widoczny układ 

korzeniowy z próchnicą, do usunięcia ze względu na stan fitosanitarny

43. topola czarna 'włoska' 123

posusz w koronie 40%, odrosty pniowe, częściowo widoczny układ 

korzeniowy z próchnicą, do usunięcia ze względu na stan fitosanitarny

44. topola czarna 'włoska' 86

odrosty pniowe, częściowo widoczny układ korzeniowy z próchnicą, do 

usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

45. klon jawor 94

posusz w koronie 30%, ślady podkrzesania korony, wypróchnienie na 

pniu na dł. 70cm (próchnica miękka)

46. topola czarna 'włoska' 127+116 posusz w koronie 40%, prozwidlenie V - kształtne

47. topola czarna 'włoska' 182 posusz w koronie 40%, odrosty pniowe

48. topola czarna 'włoska' 176

posusz w koronie 40%, odrosty pniowe, do usunięcia ze względów 

estetycznych i kompozycyjnych

49. topola czarna 'włoska' 128

posusz w koronie 20%, suchoczub, korona jednostronna, do usunięcia ze 

względów estetycznych i kompozycyjnych

50. topola czarna 'włoska' 180

posusz w koronie 40%, odrosty pniowe, do usunięcia ze względów 

estetycznych i kompozycyjnych

51. topola czarna 'włoska' 216

posusz w koronie 20%, w rozwidleniu tworzy się zakorek, , do usunięcia 

ze względów estetycznych i kompozycyjnych

52. topola czarna 'włoska' 248

posusz w koronie 30%, rozwidlenie z kieszenią, z kieszenią, do usunięcia 

ze względów estetycznych i kompozycyjnych

53. topola czarna 'włoska' 156

posusz w koronie 20%, ubytki kory w odziomku, do usunięcia ze 

względów estetycznych i kompozycyjnych

54. topola czarna 'włoska' 143

odrosty pniowe, częściowo widoczny układ korzeniowy z próchnicą, do 

usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

55. topola czarna 'włoska' 157

posusz w koronie 20%, ubytek w strefie szyji korzeniowej, do usunięcia 

ze względów estetycznych i kompozycyjnych

56. topola czarna 'włoska' 161

posusz w koronie 20%, ubytek w strefie szyji korzeniowej, częściowo 

widoczny układ korzeniowy z próchnicą, do usunięcia ze względów 

estetycznych i kompozycyjnych

57. topola czarna 'włoska' 145

posusz w koronie 10%, częściowo widoczny układ korzeniowy z 

próchnicą, do usunięcia ze względów estetycznych i kompozycyjnych

58. topola czarna 'włoska' 129+138+91

podwójne rozwidlenie V- kształtne, posusz w koronie 20%, do usunięcia 

ze względów estetycznych i kompozycyjnych

59. topola czarna 'włoska' 201

posusz w koronie 50%, rozwidlenie V - kształtne, nie rokuje szans na 

przeżycie

60. topola czarna 'włoska' 126+145

posusz w koronie 50%, rozwidlenie V - kształtne, nie rokuje szans na 

przeżycie

61. topola czarna 'włoska' 148 posusz w koronie 50%, odrosty pniowe, nie rokuje szans na przeżycie

62. topola czarna 'włoska' 200

posusz w koronie 30%, rozwidlenie V - kształtne, do usunięcia ze 

względów estetycznych i kompozycyjnych

63. topola czarna 'włoska' 167

posusz w koronie 20%, do usunięcia ze względów estetycznych i 

kompozycyjnych

64. topola czarna 'włoska' 77+180 posusz w koronie 60%,  rozwidlenie V - kształtne

65. klon jawor 94 korona jednostronna, zamierająca, nie rokuje szans na przeżycie

66. klon jawor 43+24

posusz w koronie 60%, rozwidlenie V - kształtne, korona podkrzesana, 

ubytki kory, nie rokuje szans na przeżycie
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