
Lp. Gatunek
Obwód 

pnia [cm]
Opis Nasadzenia zamienne [szt.]

1. Jesion wyniosły 84+77 dzrewo w 100% martwe

2.
Wierzba krucha 254

U nasady pnia obszerny ubytek próchniczny, korona szczątkowa. 

Ubytek na calej wysokości pnia. Korona w formie głowiastej

3. Wierzba krucha 122+105
Pnie szczątkowe z ubytkiem próchnicznym, pozbawione kory na całej 

wysokości pnia. Korona w formie głowiastej, szczątkowa.

4. Topola biała 107 Posusz w koronie 70-80%

5. Wierzba krucha 250
Korona szczątkowa w formie głowiastej.Pień z butkiem kominowym i 

obszernym wypróchnieniem.

6. Wierzba krucha 199
Pień szczątkowy z ubytkiem kominowym. Korona w formie głowiastej, 

szczątkowa, przycinana

7. Wierzba krucha 200

Pień szczątkowy z ubytkiem kominowym i obszerną próchnicą. Korona 

w formie głowiastej, przycinana, szczątkowa. Pień mocno odchylony od 

pionu.

8. Wierzba krucha 217
Pień szcątkowy z obszernym utkiem próchnicznym, kominowym. 

Korona szczątkowa, przycinana, w formie głowiastej.

9. Wierzba krucha 193
Pień szczątkowy z obszernym ubytkiem próchnicznym.Korona 

szczątkowa, przycinana, w formie głowiastej.

10. Wierzba krucha 218
Pień szcątkowy z obszernym utkiem próchnicznym, kominowym. 

Korona szczątkowa, w formie głowiastej.

11. Żywotnik zachodni 32+28 egzemplarz suchy w 100% 2

1 Lipa drobnilistna 133

Drzewo z licznym posuszem, odłamanymi suchymi gałęziami. Korona 

rozbudowana, z widocznymi ubytkami kory i rozpostartymi owocnikami 

grzybów na martwych gałęziach. 

1

2 Klon jesionolistny

91

Drzewo silnie pochylone nad alejką. Korona znajduje się całkowicie nad 

chodnikiem i wchodzi w lipe po przeciwnej stronie. W odziomku wrosniete 

pozostałości po prętach ogrodzenia. Rośnie w bliskiej lokalizacji 

ogrodzenia i szkoły. Posusz w koronie ok. 20%.

1

1. lipa drobnolistna 164

Stan drzewa wskazuje na duże prawdopodobieństwo złamania. Na pniu u 

podstawy widoczne są ubytki wgłębne sięgające rdzenia drzewa oraz 

pęknięcia. Z uwagi na nieregularny przebieg pnia i odchylenie od pionu 

oraz wysoko osadzoną koronę statyka lipy jest zaburzona. Dodatkowo 

rośnie przy granicy terenu w rejonie pasa drogowego i zabudowy 

mieszkaniowej, co poteguje zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

1

Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr. 300/18 z dnia 24.04.2018

Park Wadów

Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr. 299/18 z dnia 24.04.2019

Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr. 297/18 z dnia 24.04.2019

Park Łuczanowice

ul.Płoszyczycy 14

ul. Suchy Jar 34-36

10

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, Nr 75/K/2018 z dnia 10.04.2018

Wykaz drzew do usunięcia w maj u 2018roku

ul.Rzepakowa 23e-27 

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 160/K/2018 z dnia 10.04.2018

Planty Mistrzejowickie

Planty Bieńczyckie

Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr. 298/18 z dnia 24.04.2018
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1 robinia akacjowa 241

Drzewo odchylone od pionu o ok. 10 stopni. Pień do wysokości ok. 2m w 

przeważającej części nie ma kory. Korona jest zredukowana, posusz 

przekracza 80% jej powierzchni. Drzewo w złym stanie fitosanitarnym, nie 

rokuje szans na poprawę witalności, nie przedstawia wysokich walorów 

estetycznych.

1

Fort Batowice

1. robinia akacjowa 193

Drzewo odchylone od pionu o ok 45 stopni. Od nasady do wysokości ok. 

1m widoczne są podłużne pęknięcia sięgające wnętrza drzewa, 

obniżające wytrzymałość mechaniczną pnia. Korona opiera się o 

sąsiednie drzewo. 

1

2. robinia akacjowa 100 drzewo obumarłe 1

3. jarząb pospolity 40+28+24 drzewo obumarłe 1

Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr. 296/18 z dnia 24.04.2018

Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr. 295/18 z dnia 24.04.2019
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1 wiąz szypułkowy 80 drzewo suche

2 wiąz szypułkowy 76+58+44 drzewo suche

1. Wierzba biała 130

głowny pień wyłamany, pozbawiony korony, na pniu slad po wyłamanym 

konarze, widoczne ślady zerowania szkodników
1

1. 

Wiśnia ptasia 103+130

pień z rozwidleniem z zakorkiem, na pniu widoczne ubytki kory owocniki 

grzybów i wyckieki bakteryjne, posusz do 15%, brak walorów 

estetycznych

1

2.
Wiśnia ptasia 67+70

pień z rozwidleniem z zakorkiem, na pniu ubytek wgłębny i wyckieki 

bakteryjne, brak walorów estetycznych
1

3. 
Wiśnia ptasia 74+89

pień z rozwidleniem z zakorkiem, na pniu liczne wyckieki bakteryjne, 

posusz do 15%, brak walorów estetycznych
1

1.
Robinia akacjowa 147

pęknięcia pnia od nasady do rozwidlenia na wys. 2 m, posusz do 15%, 

drzewo zagrażające rośnie bezpośrednio przy alejce. 
1

2. Świerk pospolity 72 drzewo suche 1

3. Jarząb pospolity 57 drzewo suche 1

1. Wierzba biała 113+88
na pniu ubytek z wypróchnieniem, widoczne owocniki grzybów na pniu i w 

koronie, posusz do 10%
2

2.
Wierzba biała

89+107

rozwidlenie pnia z pęknięciem w części odziomkowej, na pniach liczne 

owocniki grzybów, pień pochylony 2

3. Wierzba biała
75+80

w części odziomkowej owocniki grzybów,na pniu ubytki kory z 

wypróchnieniami
2

4. 
Wierzba biała

81

na pniu ubytek kory, ślad po wyłamanym konarze, na pniu ubytki 

wgłębne, korona szczątkowa 1

1. Olsza czarna 198 drzewo suche 1

1. Robinia akacjowa 130 na wys. 2,5m ślad po odłamanym konarze, ubytek połowy obwodu pnia 1

1. Wiśnia ptasia 72 posusz  ok 40% 1

2. Wiśnia ptasia 45+41
korona sucha w 20%, na pniu ubytki i pęknięcia kory, brak walorów 

estetycznych
1

1 Wiśnia ptasia 41 drzewo suche w 100% 1

1
lilak pospolity 26+44+38+41+34

drzewo w złym stanie fitosanitarnym, częściowo uschnięte, widoczna 

rozległa rana po wyłamaniu, stopień 2 w skali Rollofa, 1

2 Śliwa 124
drzewo pęknięte, częściowo spróchniały pień, widoczne żerowanie 

owadów, oraz owocniki grzybów patogenicznych
1

1. Klon jawor 102

n apniu ubytek kory, sięgający od odziomka do korony z widoczną 

próchcnicą, obejmujący ok.40% powierzchni pnia.W koronie jest posusz 

(w tym posusz gruby).

1

2. Robinia akacjowa 171 drzewo w 100% martwe 1

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 144/K/2018 z dnia 28.03.2018

1. robinia akacjowa 217 posusz w koronie ok.40%,korona wysoko osadzona,  na pniu pękniecia 

2.
robinia akacjowa 135

korona wysoko osadzona, szczątkowa, widoczne ślady po dołamanych 

konarach, posusz 40%, porośnięta bluszczem.

3.
robinia akacjowa 127

korona wysoko osadzona, pień bez ubytków, ubytki w odziomku i na 

pniu, odpada kora 

4. świerk pospolity 98 drzewo suche w 100% 1

ul.Grota Roweckiego 57

5. wierzba krucha 90+98+118
rozwidla się V-kształtnie na wys. ok.1 m posusz w koronie ok.30%, 

zakorek
1

6. jałowiec 30m2
brak posuszu, od środka chodnika w formie żywopłotu, przy blkou 

mocno rozrośnięty , drewno "wchodzi" na balkon na parterze 
3

ul.Cienista 

ul.Podrzecze

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 141/K/2018

Park Młynówka Królewska od ul. Cichej

Park Krowoderski

Młynówka Królewska od ul. Filtrowej

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, WS-05.6131.1.7.2018.SC z dnia 18.04.2018

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 159/K/2018 z dnia 10.04.2018

ul. Kujawska

ul. Ogrodniczek

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 159/K/2018 z dnia 10.04.2018

Młynówka Królewska od ul. Przybyszewskiego

Młynówka Królewska od ul. Przybyszewskiego

Park Wyspiańskiego

Park Kultury

2

ul. Grota Roweckiego 41

Park Wincentego a'Paulo

ul.Podgórki Tynieckie 94

3

ul.Zielińskiego
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7. świerk pospolity 76 drzewo suche w 100% 1

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 90/K/2018 z dnia 05.04.2018

pas drogowy, ul. Olszańska

1 glediczja trójcierniowa 234

w odziomku widoczne uszkodzenia oraz rany, pień pochylony, z licznymi 

ubytkami powierzchniowymi, korona asymetryczna, susz w koronie ok. 

80%

2

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 69/K/2018 z dnia 03.04.2018

ul.Jeździecka 1

1. grab pospolity 164 drzewo suche w 100%, widoczne owocniki grzybów 1

2. brzoza brodawkowata

152

na pniu widoczny ubytek kory, prawdopopdobnie mechaniczny. Drzewo 

mocno pochylone nad pasem drogowym. W koronie widoczny posusz 

ok.40%

1

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 57/K/2018 z dnia 03.04.2018

1. lipa drobnolistana 196  pień  drzewa zdrowy, korona rozłożysta. W koronie pzrebiega linia 1

2.

lipa drobnolistana 120

drzewo rozwidla się na wysokości 150 cm na dwa konary. Pień drzewa z 

odchodzącą korą. Drzewo bardzo mocno pochylone. W koronie 

przebiega lini napowietrzna 1

Zieleniec ul. Skotnicka/ul. Batalionów Chłopskich 

ul.Niedźwiedziny 13

ul.Mirosława Krzyżanowskiego
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1. Jesion wyniosły 68
zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 
1

2. topola czarna 

134

zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 

1

os.Kazimierzowskie 29

3.
jarząb szwedzki 135

zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 

4. jarząb szwedzki 157
zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 

os.Kazimierzowskie 36

5.
świerk pospolity 59

zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 
1

6.

klon jesionolistny 116

zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 
1

Zieleniec Andersa/Szajnowicza

7.
klon srebrzysty 147

zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 

8. klon jawor 80

zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 

Zieleniec Andersa/Pokrzywki

9.
wierzba płacząca 171

zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 

10. klon jawor 94+26
zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 

Zieleniec Przy Arce

11. topola mieszańcowa 278
zły stan fitosanitarny, krucha korana, posusz w koronie, wiek drzewa - 

stwarza zagrożenie podczas silnych wiatrów 
1

ul. Szlak

1. klon zwyczajny 143
posusz w koronie 70%, korona z\redukowana,gruby posusz, łuszcząca 

kora w konarach, ubytek u podstawy pnia z pruchnicą,drzewo zamiera
1

2. klon zwyczajny 160 posusz w koronie 70 %,łuszcząca się kora, drzewo zamiera, 1

3.
klon zwyczajny 125

posusz w koronie 90 %, korona szczątkowa, na pniu i w koronie 

łuszcząca się kora, na wysokości 2m ubytek w pniu, drzewo zamiera
1

1.
klon zwyczajny 173

Drzewo obumarłe.Ni posiada korony inie rokuje szans na prawidłowy 

rozwój. 
1

2. bez czarny 57
Zamierający. Na pniu oraz w koronie widoczne rozległe ubytki kory. Pień 

odchylony od pionu, posusz w koronie do ok.80 %. 
1

3.
bez czany 51+38

Zamierajacy.Na pniu oraz widoczne rozległe ubytki kory. Posusz w 

koronie do ok.80%. 1

4. Jarząb pospolity 124

Drzewo zamierające .Pień drzewa odchylony od pionu o ok.10 stopni i 

złamany na wysokości ok.8m. Korona nieregularna, zdeformowana , z 

posuszem.Drzewo w zły stanie fitosanitarnym.

1

5.
Ligustr pospolity 115m2

Żywopłot poprzerzedzany, część roślin obumarła, nie przedstawia 

walorów ozdobnych 
115

Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 104/18 z dnia 06.04.2018r. 

Park im. W. Bednarskiego 

93szt drzew drzewa suche, zamierające 

nasadzenia w ramach 

kompletnej  rewitalizacji parku

1. klon jesionolistny 107
pień znacznie odchylony od pionu w stronę chodnka i jezdni, na pniu 

liczne ubytki kory i podłużne pęknięcia
1

2. klon jesionolistny 71 pień w wygięciami, korona mocno zredukowana 1

os.Górali 24

os.Willowe 3-4

3

4

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 138/K/2018 z dnia 27.03.2018

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 113/K/2018 z dnia 24.04.2018

ul. Jesionowa

Pozwolenie Małopolskiego Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr. 86/18 z dnia 19.03.2018

os.Albertyńskie 31

os.Kazimierzowskie 8 

Kalinowe4/Świętej Rodziny 

Pozwolenie Małopolskiego Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr. 301/18 z dnia 24.04.2018

os.Słoneczne 14
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