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OPOLE, 28-02-2017 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

( jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 290 z 8 marca 2016 r.) 

 

 

  

Oświadczam, że sporządzony przez mnie „Projekt Przystosowanie do potrzeb współczesnych 

oraz remont ciągów komunikacyjnych w obszarze zabytkowego parku w Klisinie 

ETAP IV – Remont nawierzchni alejek parkowych wraz z projektem gospodarki drzewosta-

nem, nasadzeń zastępczych i uzupełniających” został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć 
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 1. PODSTAWA , PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

 

 1.1 Podstawa opracowania. 

- Umowa z DPS Klisino z 2017 roku 

- mapa do celów projektowych  w skali 1:500 

- Wizja lokalna i pomiary obiektu. 

 

 1.2 Materiały wyjściowe  

 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 wizja lokalna w terenie; 

 normy i przepisy Prawa Budowlanego; 

 inwentaryzacja stanu zagospodarowania terenu do celów projektowych  

 

 1.3 Zakres opracowania  

 

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni spacerowych alejek parkowych,  za wy-

jątkiem głównych ciągów przeznaczonych do ruchu samochodowego – alei centralnej, drogi do-

jazdowej oraz obszaru wokół budynku pałacu (ciągi te w większości posiadają już nową na-

wierzchnię z kostki kamiennej granitowej) w zakresie przebudowy nawierzchni i obrzeży, uzupeł-

nienia elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne) oraz 

prac pielęgnacyjnych i nasadzeń zamiennych i uzupełniających w drzewostanie parkowym. 

Przebieg alejek spacerowych pozostaje bez zmian, z niewielka korektą łuków oraz spad-

ków. Bez zmian pozostaje również lokalizacja połączeń z terenami sąsiednimi.  

Granice opracowania pokazano liniami rozgraniczającymi na planie sytuacyjnym parku w 

skali 1:500. 

Zakres opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Klisino, na działce nr 430, k.m. 2, obręb 

Klisino, woj. Opolskie. 

 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ PRZEWIDYWANYCH ZMIAN 

 

 

Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 

 Teren przedsięwzięcia obejmuje obszar zabytkowego parku pałacowego przy DPS Klisino, 

położonego na zachodnim krańcu miejscowości Klisino.  

Zabytkowy park otoczony jest od południa i zachodu drogą wojewódzką DW 417,  od wschodu 

zabudową gospodarczą, a od północy polami uprawnymi. Całość parku otoczona jest murem. 

 

Obecnie teren opracowania to obszar zamkniętego, zabytkowego parku pałacowego, służą-

cego potrzebom pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. 

 

Przewidziane do przebudowy alejki parkowe o zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineral-

nej, ujęte w obrzeża betonowe, wyposażone są w nieliczne, stare, zniszczone elementy małej archi-

tektury ogrodowej – ławki typu parkowego, kosze na śmieci.  

 

 



 

 

Przez teren parku przebiegają sieci: 

- kablowa i napowietrzna sieć elektr. n/n   

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna, 

- sieć cn, 

 

Istniejące ukształtowanie terenu  

Teren całego parku przy DPS Klisino, jest słabo zróżnicowany, jedynie niewielkie skarpy 

występują w południowo wschodniej części parku przy głównej polanie parkowej. Dodatków w 

pobliżu zachodniej bramy wjazdowej, zlokalizowane są dwa niewielkie kopce widokowe.  

 

Istniejący dostęp terenu do dróg publicznych  

Od strony zachodniej park ma połączenie z drogą wojewódzką DW 417 przez główną bramę 

wjazdową (obecnie nieużywaną). Obecny główny wjazd na teren kompleksu zlokalizowany jest od 

strony południowo wschodniej, przy budynku pałacowym. 
 

Istniejąca infrastruktura  

Obecnie na terenie opracowania istnieje stara, zniszczona infrastruktura parkowa w postaci mine-

ralnych, asfaltowych i z kostki brukowej betonowej, nawierzchni alejek spacerowych, pojedyn-

czych zniszczonych ławek typu parkowego oraz koszy na śmieci a także odnowionych fragmentów 

głównych ciągów komunikacyjnych z brukowej kostki kamiennej, granitowej.  

 

Teren parku porośnięty jest masywami starodrzewia, z wyodrębnioną polaną główną. W 

średnim piętrze, mocno przerzedzonym, występują głownie nasadzenia krzewów iglastych – cisów 

pospolitych i nielicznie krzewów liściastych w postaci kęp śnieguliczki białej i żywopłotów z gra-

bu pospolitego, runo parkowe zostało w ostatnich latach wzmocnione dosadzeniami roślinności 

zadarniającej, uzupełniającej istniejący połacie bluszczu pospolitego. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZĄDZENIA  

    BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SIECI   

    UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOŻAROWYM ZAPOTRZEBOWANIEM  

   WODY, UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELEŃ. 
 

 

3.1 Kierunki i zakres przebudowy obiektu, projektowane elementy  
 

 Istniejące alejki parkowe posiadają zniszczoną nawierzchnię mineralną i ziemną z licz-

nymi nierównościami oraz zniekształceniami profili podłużnych i poprzecznych. Towarzyszące im 

elementy małej architektury również są w złym stanie technicznym oraz jest ich niewystarczająca 

ilość. Korekty wymagają również łuki poziome, które są zniekształcone i zacierają pierwotny 

przebieg ciągów komunikacyjnych. Obrzeża alejek – betonowe i zniszczone, wymagają wymiany z 

uwagi na liczne spękania i ubytki a także ich współczesny charakter. 

  

 Zakres projektowanego programu ogranicza się jedynie do przebudowy alejek parko-

wych z wyłączeniem głównych ciągów komunikacyjnych (posiadających już odnowioną na-

wierzchnię z kamiennej kostki brukowej) – w zakresie wymiany ich nawierzchni z dostosowaniem 

do wymagań zabytkowych założeń ogrodowych, uzupełnienie elementów małej architektury ogro-

dowej (ławek typu parkowego, koszy na odpadki) oraz gospodarkę istniejącym drzewostanem par-

kowym wraz z nasadzeniami uzupełniającymi. Przebieg alejek pozostaje bez zmian, przewidywane 

są jedynie nieznaczne korekty łuków oraz spadków.  

  Projektowane rozwiązania mają na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności 

parku przy DPS Klisino oraz polepszenie komfortu korzystania z alejek parkowych, szczególnie w 

wypadku osób poruszających się na wózkach lub posiadających problemy z poruszaniem się. 



 

 

   

Projektowany dostęp terenu do dróg publicznych  

Istniejące połączenia parku z terenami sąsiednimi pozostawia się bez zmian.  

Teren parku jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych dojściami z głównych, istniejących 

i wyremontowanych ciągów komunikacyjnych. 

 

 

3. 2  Układ komunikacyjny – remont nawierzchni istniejących alejek 

         parkowych. 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego parku w zakresie  

- przebudowy alejek parkowych z wyłączeniem głównych ciągów komunikacyjnych (już wy-

remontowanych) –  wymiana nawierzchni oraz korekta łuków poziomych i profili podłuż-

nych. 

 

3.2.1 Istniejący stan układu komunikacyjnego  

Alejki parkowe – o zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineralnej, przewiduje się do prze-

budowy z zastosowaniem nawierzchni ze szlachetnych materiałów naturalnych – nawierzchnia 

mineralna w kolorze piaskowym, dostosowana do ruchu rowerowego oraz sporadycznego ruchu 

pojazdów obsługi technicznej terenu parku.  

Przebieg alejek parkowych pozostawia się bez zmian, jedynie z korektą łuków poziomych. 

 

3.2.2 Opis przyjętych rozwiązań . 

 Istniejący układ alejek spacerowych jest dostosowany do układu funkcjonalnego obiektu z 

zachowaniem podstawowych połączeń ruchu pieszego z  głównych ciągów komunikacyjnych. 

 Przy wyborze rodzaju nawierzchni i jej konstrukcji brano pod uwagę możliwość korzysta-

nia z nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wózków inwalidzkich z koniecznością 

zapewnienia okresowego ruchu lekkich pojazdów mechanicznych do obsługi komunalnej obiektu i 

konserwacji zieleni.  

 Przyjęta kolorystyka nawierzchni alejki – kolor piaskowy, oraz rozwiązania techniczne na-

wiązują do pierwotnej kolorystyki nawierzchni alejek spacerowych, stosowanych w XIX wiecz-

nych parkach krajobrazowych, typowych dla rejony Opolszczyzny. 

Przebudowywaną alejki parkowe poprowadzono po istniejących rzędnych terenu z korektą 

łuków pionowych oraz jej niewielkim wyniesieniem ponad teren w celu zapewnienia spływu wód 

opadowych na sąsiadujące tereny zieleni, co przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych 

nawierzchni.  

 
 

3.2.3 Opis planu sytuacyjnego. 
 

Układ i kolorystykę nawierzchni, ich przebieg i wymiary pokazano na planie zagospodaro-

wania terenu  rys 1 w skali 1:500  

Na planie sytuacyjnym nr 1 podano też szerokości remontowanych alejek, promienie łuków po-

ziomych,  kłady oraz punkty główne i pomocnicze osi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.4  Parametry techniczne alejki parkowej. 

Parametry techniczne alejki przedstawiają się następująco: 

a/  kategoria drogi - ciągi piesze o nawierzchni dostosowanej do wypoczynku    

      biernego i czynnego  

b/  szerokość:   alejki parkowe o zróżnicowanych szerokościach – 2,0; 3,0 m 

c/  konstrukcja nawierzchni  -  obciążenie  ruchem b. lekkim  

d/ spadki poprzeczne alejki – daszkowe i jednostronne 1-3% 

 

 

3.2.5 Konstrukcja nawierzchni (rys. nr 2) 

 Wg. przeprowadzonych na terenie parku odkrywek w obrębie alejek spacerowych na 

trasie istn. alejek spacerowych powierzchniowo zlega warstwa grysu grubości około 20 cm poło-

żonego na warstwie gruntu nasypowego lub jedynie grunt nasypowy.  

Występujące pod warstwą gruntów nasypowych  grunty rodzime spoiste zaliczające się do grupy 

gruntów wysadzinowych „G3”. 

 

   Konstrukcję nawierzchni alejek  zaprojektowano dla ruchu pieszego i rowerowego z moż-

liwością okresowego przejazdu lekkich pojazdów mechanicznych / masa całkowita 2,5 t / do kon-

serwacji terenów zieleni: 

 

A) nawierzchnia mineralna w kolorze piaskowym, przystosowana do ruchu rowerowego 

   3 cm  - warstwa ścieralna z mieszanki z lepiszczem w kolorze jasnobeżowym (80kg/m2) 

   5 cm  - warstwa uszczelniająca z mieszanki mineralnej z lepiszczem 
 

   20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana  

                         mechanicznie wg PN-97/S-06102 

   10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego wg. PN-EN-13043:2004 

  

Warstwa dynamiczne tj warstwa ścieralna musi być wykonana z materiałów mineralnych zapew-

niających wodoprzepuszczalność z ekologicznym lepiszczem wiążącym  

Zastosowane materiały muszą być odporne na ścieranie, niepylące i niebrudzące. 

Minimalne kryteria jakie powinny spełniać zastosowane mieszanki wynoszą:  

 

dla warstwy ścieralnej 

ziarnistość - 0-11mm 

wodoprzepuszczalność – k=1,5*10-4 cm/s 

wytrzymałość na ścinanie Ts=74 KN/m² 

zdolność pochłaniania H2O 9,2 l/m² (przy gęstości gruntu 0,95 Ppr grubość warstwy 4 

cm) 

max. pojemność kapilarna wodna (PK)=23% 

porowatość ogólna 33,4 poj.% 

objętość powietrza dla pF 1,8 (duże pory) = 11,9 poj.%. 

ciężar wbudowania – 2,00 t/m3 

zagęszczenie wg Proctora normalnego wynosi 2,099 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konstrukcja obrzeży i obramowań krawędziowych alejek. 

Istniejące, obrzeża betonowe 8*30*100 cm należy rozebrać a w ich miejsce ułożyć: 

- Na alejkach z nawierzchni mineralnej opaski z 2 rzędów kostki granitowej 9/11 cm na ła-

wie betonowej z oporem o wymiarach (30cm+10cm)*10 cm. Opaskę należy ułożyć równo z 

nawierzchnią alejki w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych na przyległe te-

reny zieleni ( Rys 4). 

 

3.2.6 Technologia wykonania nawierzchni  
 

Po wykonaniu rozbiórki istniejących nawierzchni i krawężników należy wykonać roboty korytowe 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem dna wykopu korytowego. Roboty ziemne w zasięgach rzu-

tów koron drzew, należy bezwzględnie wykonywać ręcznie, z uwagi na konieczność pełnej ochro-

ny istniejącego drzewostanu alejowego, łącznie z niedopuszczeniem do mechanicznych uszkodzeń 

pni i systemów korzeniowych, niedopuszczeniem do przesychania podłoża gruntowego lub za-

chwiania statyki drzew. Na terenach pozostałych  przy zastosowaniu tylko lekkiego sprzętu me-

chanicznego na podwoziu kołowym. 

 

Alejki parkowe 

 

W projekcie przewidziano rozbiórkę istniejących zniszczonych nawierzchni mineralnych wraz z 

istniejącą podbudową z gruntów nasypowych na głębokości 25cm i wykonanie koryta na całej sze-

rokości wymienianej nawierzchni alejki parkowej.  

Na wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe należy ułożyć 20 cm opaski z kostki kamien-

nej 9/11cm, granitowej, na ławach betonowych z oporem i prostych, a następnie warstwy kon-

strukcji nawierzchni wg. pkt 3.4.5A.   

 

 

3.2.7 Odwodnienie nawierzchni  

 

Niweletę alejek dostosowano do istniejącego terenu.  

Odwodnienie nawierzchni alejek zaprojektowano jako powierzchniowe ze spływem na 

tereny zieleni przy regulacji ukształtowania terenu w pasie przyległym do alejek o szerokości do 

1,0 m ze spadkami poprzecznymi 1-3% w kierunku od alejek. 

 

3.2.8 Roboty ziemne. 

 
Roboty ziemne ograniczają się jedynie do robót korytowych  z uwagi na prowadzenie jedy-

nie przebudowy istniejących nawierzchni alejek, w ich obecnym śladzie. 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni podano w pkt. 3.3 niniejszego opracowania, 

Roboty ziemne należy wykonać ręcznie w sposób nie szkodzący drzewom w obrębie 

koron drzew i mechanicznie na terenach pozostałych  przy zastosowaniu tylko lekkiego sprzętu 

mechanicznego na podwoziu kołowym . Dno wykopu korytowego należy chronić przed nadmier-

nym zawilgoceniem oraz przesuszeniem. W przypadku nie sprzyjających warunków atmosferycz-

nych, roboty ziemne należy wstrzymać.  

Podłoże wykonanego koryta należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić do odpowiedniego 

wskaźnika.  
 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.9 Wytyczne realizacji robót. 

 

Roboty należy realizować z umożliwieniem dojazdów gospodarczych przy częściowym ogranicze-

niu ruchu pojazdów po istniejących głównych ciągach komunikacyjnych.  

W trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych , należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wa-

runków ustalonych przez służby konserwatorskie celem ochrony istn. elementów zieleni i elemen-

tów obiektu zabytkowego.  
 

Roboty należy wykonać przy zabezpieczeniu ruchu pieszych na skrzyżowaniach istn. ciągów pie-

szych z drogami transportu urobku i materiałów.  
 

3.2.10 Trasowanie projektu. 

 

Wytyczenie robót w terenie należy wykonać w oparciu o plan sytuacyjno-wysokościowy w 

skali 1:500, rysunek nr 1. Na planie naniesiono parametry alejki, promienie łuków poziomych , 

spadki poprzeczne na poszczególnych odcinkach alejki. 
 

 

3.2.11 Zestawienie powierzchni dróg. 
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Nawierzchnie alejek parkowych 

1 Odcinek A – B 36,69 3,0 0,4 2,6 14,68 95,30 

2 Odcinek C – F 196,54 2,0 0,4 1,6 78,62 314,46 

3 Odcinek D – E 39,45 2,0 0,4 1,6 15,78 63,12 

4 Odcinek G – I 206,63 2,0 0,4 1,6 82,65 330,70 

5 Odcinek I - J - L - 3,5-7,0 0,4 3,1-6,6 18,37 169,79 

6 Odcinek J – K 73,66 2,0 0,4 1,6 29,46 117,86 

7 Odcinek L – H 122,98 2,0 0,4 1,6 49,19 196,77 

8 Odcinek M – O 52,80 2,0 0,4 1,6 21,12 84,48 

9 Odcinek N – P 49,03 2,0 0,4 1,6 19,61 78,45 

 Razem 777,78    329,48 1450,93 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

3. 3 Rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu 

 

Projekt przewiduje rozbiórkę zniszczonych nawierzchni, jako wykonanie koryta 

przebudowywanych alejek parkowych: 

- istniejące nawierzchnie żwirowe, wraz z częścią warstw dawnej konstrukcji, 

zniszczone, nie nadające się do ponownego wykorzystania, z łącznej powierzchni 

1780,41 m2, warstwą grubości 25cm, z wywozem na wysypisko 

 

- obrzeża chodnikowe betonowe 8x30x100, stare zniszczone, połamane, z łącznej 

długości 1567 mb, do wywiezienia na wysypisko odpadów 

 

Elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania, przewiduje się do wywiezienia na 

wysypisko odpadów, na odległość 12 km.  

 

 

3. 4 Elementy małej architektury ogrodowej,  

 

Nr 1 - Ławki stylizowane z oparciami – w kolorze grafitowym  - 21 szt 

Projekt przewiduje uzupełnienie oraz wymianę istniejących, stylizowanych ławek parkowych z 

oparciami, na nowe, o tożsamym kształcie i konstrukcji, w kolorze czarnym. 

Proponuje się zastosowanie ławek o konstrukcji i kształcie tożsamych z ławkami istniejącymi, tj. 

ławki typu parkowego z oparciem o konstrukcji żeliwno – drewnianej, o wymiarach wysokość 72 

cm, szerokość 60cm, długość 180cm, waga około 45kg, montowane do podłożą za pomocą 

zabetonowanych kotew, na fundamentach 40x40x60cm. 

Elementy żeliwne zabezpieczone farbą antykorozyjną w kolorze czarnym RAL9005. Listy 

drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową lub lakiero bejcą na kolor „mahoń/ 

Listwy długości 170cm, szer 9,5cm, grubości 4,3cm – 6 szt z dodatkowym płaskownikiem 

wzmacniającym konstrukcję.  

Poniższa grafika przedstawia proponowany kształt ławek parkowych: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr 2 - Kosze na śmieci – stylizowane – w kolorze czarnym  - 13 szt 

Projekt przewiduje wymianę i uzupełnienie istniejących, stylizowanych koszy na śmieci oraz 

współczesnych koszy na śmieci, na nowe, stylizowane kosze, o tożsamym kształcie i konstrukcji, 

w kolorze czarnym. 

Proponuje się zastosowanie koszy o konstrukcji stalowej, o wymiarach wysokość 87 cm, szerokość 

39 cm, pojemność 35l, waga ok. 13kg, mocowane do podłoża na zabetonowanej kotwie o 

fundamencie betonowym o wymiarach 40x40x60cm, 

Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005, zamykany na 

zamek, z popielnicą i wkładem ocynkowanym. 

Poniższa grafika przedstawia kształt proponowanego kosza na odpady: 

 
 

 

 

 

Nr 3 – Tablice informacyjne – stylizowane – w kolorze czarnym - 2 szt 
Projekt przewiduje wprowadzenie stylizowanych tablic informacyjnych, zawierających np fragment opisu 

Alei Lipowej lub regulamin parku. 

Tablice o konstrukcji z rur stalowych, odlewów żeliwnych i blachy ocynkowanej, o wysokości 190cm - 

250cm z częścią podziemną, szerokości 40cm, w kolorze czarnym RAL 9005, mocowana do podłoża po-

przez zabetonowanie części kotwiącej fundamentem betonowym 40x40x60cm.   

Proponowany kształt tablicy przedstawia poniższa grafika: 

 
 



 

 

3. 5 Ukształtowanie terenu , tereny zieleni, gospodarka drzewostanem 

 

3.5.1 Projektowane ukształtowanie terenu.  

 

Nie projektuje się  zmian w ukształtowaniu wysokościowym terenu w stosunku do stanu 

istniejącego. 

 

3.5.2  Projektowana zieleń  

W ramach projektowanej zieleni parkowej przewiduje się: 

 Usunięcie egzemplarzy drzew parkowych w ramach cięć sanitarnych drzewostanu, tj, 

drzew całkowicie suchych, zamierających, złamanych lub zagrażających 

bezpieczeństwu publicznemu, w wypadku których ewentualne zabiegi lecznicze i 

pielęgnacyjne nie przyniosą oczekiwanego efektu w postaci przedłużenia żywotności 

lub podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

 Wykonanie nasadzeń zamiennych i uzupełniających, w miejsce egzemplarzy 

usuwanych lub usuniętych wcześniej i brakujących w strukturze pionowej drzewostanu, 

 Wykonanie nasadzeń średniego piętra drzewostanu w postaci krzewów ozdobnych, w 

tym odmian kwitnących i barwnych oraz zimozielonych, 

 Odtworzenie trawników parkowych oraz dywanowych na obszarze ewentualnych 

uszkodzeń wynikłych z prac budowlanych przy remoncie nawierzchni alejek 

parkowych  

 

Zastosowany skład gatunkowy nasadzeń dostosowany jest zarówno do istniejących 

warunków siedliskowych, gatunków tworzących pierwotne nasadzenia parkowe, a także w dużej 

mierze zbudowany jest z gatunków roślin kwitnących i zimozielonych, wzbogacających bardzo 

ubogie, średnie piętro drzewostanu parkowego. 

 

Przewidziane projektem nasadzenia obejmują: 

- nasadzenia odtwarzające oraz uzupełniające z drzew liściastych i iglastych. Głównie nasadzenia 

wymienne za wcześniej usunięte lub obumarłe drzewa pochodzące z pierwotnych nasadzeń 

parkowych, uzupełnienia nasadzeń drzew soliterowych w odmianach, typowych dla XIX i XX 

parków krajobrazowych. Wprowadzono też nasadzenia drzew iglastych, zastępujących 

wymierającą populację świerka pospolitego. 

 

- nasadzenia odtwarzające z krzewów.  Wprowadzono kompozycje krzewów o jasnych ubarwieniu 

podczas kwitnienia, w celu rozjaśnienia cienistej części parku. Wprowadzono również krzewy 

zimozielone, wcześnie kwitnące oraz o barwnych pędach, zapewniające walory estetyczne poza 

sezonem wegetacyjnym – w okresie zimowym. Wprowadzono krzewy kwitnące, wabiące owady 

oraz silnie pachnące, dodatkowo uatrakcyjniające kompozycje wnętrz parkowych.  

 

- nasadzenia krzewów, krzewinek i bylin zadarniających. Wprowadzono niewielkie obszary nowej 

roślinności zadarniającej, jako dopełnienie wcześniej wprowadzanych uzupełnień roślinności runa 

parkowego. 

 

- odtwarzanie trawników.  Na obszarze parku przewidziano jedynie odtworzenie powierzchni 

trawników, które ulegną uszkodzeniu podczas prowadzonych robót budowlanych, w pasie 

szerokości 1m od krawędzi przebudowywanych alejek parkowych.  

  
 
 
 
 



 

 
 

 Do nasadzeń należy stosować materiał sadzeniowy z bryłą korzeniową, o parametrach poda-

nych w „Wykazie materiału nasadzeniowego”, w pojemniku lub balotowany. Drzewa pienne, o 

prawidłowo wykształconym pniu i prowadniku, w zależności od gatunku i odmiany. Pień prosty, 

bez uszkodzeń mechanicznych. Korona bez uszkodzeń mechanicznych i zmian chorobowych, 

równomierna, zaczynająca się min. 1,8m nad gruntem. Drzewa minimum 3 krotnie szkółkowane. 

Nie dopuszcza się sadzenia drzew z „gołym korzeniem”, bezpośrednio po wykopaniu z gruntu. 

  

 W wypadku krzewów należy zastosować materiał nasadzeniowy dojrzały, z bryłą korzeniową, 

w pojemniku. Krzewy o prawidłowo wykształconych koronach, z wykształconymi minimum 3 pę-

dami. Krzewy azalii i różaneczników w pojemnikach C7,5. 

 

 Nasadzeń należy dokonywać w ilości: 

  

- sadzenie drzew liściastych form piennych w doły 1/0,7m, o obwodzie pnia 16-18 cm  –  16 szt  

- sadzenie drzew liściastych form naturalnych w doły 1/0,7m wysokości minimum 1,6m –  16 szt   

- sadzenie drzew iglastych w doły 1/0,7m wysokości minium 2,5m     –  8 szt  

- sadzenie krzewów liściastych w doły 0,3/0,3m       –  85 szt  

- sadzenie krzewów liściastych w doły 0,5/0,5m       –  7 szt   

- sadzenie krzewów iglastych w doły 0,5/0,5m       –  32 szt  

- sadzenie krzewów żywopłotowych w rów szer 45 cm     – 150 szt 

- sadzenie krzewów, krzewinek i bylin w rozsadzie 5 szt/m2    – 627 szt 

- sadzenie krzewów, krzewinek i bylin w rozsadzie 11 szt/m2    – 820 szt 
 

Sadzenie roślin w doły sadzeniowe z wymianą ziemi w dołach na urodzajną w ½ objętości. 
 

 - sadzenie krzewów azalii i rododendronów w doły 0,5/0,5 pojemnik C7,5 –  431 szt  
 

 Sadzenie azalii i rododendronów w doły sadzeniowe z wymianą ziemi w dołach na mie-

szankę specjalistyczną  z dodatkiem kwaśnego torfu i kompostu z kory sosnowej rozluźnioną 

piaskiem rzecznym urodzajną o pH 4,2-5,5 w pełnej objętości. 
 
 

 Po dokonaniu nasadzeń glebę pod drzewami i krzewami należy mulczować drobno mieloną 

korą drzew iglastych, na łącznej powierzchni 796 m2 warstwą grubości 5 cm.  

 Nie przewiduje się ściółkowania roślin runa parkowego oraz okrywowych. 

  

 Drzewa liściaste form piennych należy opalikować minimum 3 palikami na drzewo, paliki z 

ryglem poprzecznym.  

Drzewa iglaste wymagają palikowania 1 palikiem skośnym w stosunku do pnia drzewa z założe-

niem wiązania. 

Łącznie 56 szt palików, z drewna toczonego, impregnowanego ciśnieniowo, o średnicy nie mniej-

szej niż 5 cm. 

 

Szczegółowe parametry materiału nasadzeniowego podano w Wykazie materiału nasadzeniowego. 
 

 Lokalizacje planowanych nasadzeń przedstawiono na planszy graficznej projektu nasadzeń rys 

nr 2 w skali 1:500. 

 

 

 

 



 

3.5.3 Odtwarzanie trawników: 

Na terenie opracowania, po zakończeniu robót budowlanych związanych z przebudową alejek 

parkowych oraz ustawianiem elementów małej architektury ogrodowej, należy odtworzyć trawniki 

parkowe  pasem szer 1,0m wzdłuż projektowanych obrzeży. 

 

Przed przystąpieniem do odtwarzania trawników, należy przeprowadzić uprawę podłoża 

glebowego, lekkim sprzętem ogrodniczym, poprzez jego przekopanie, wyrównanie, usunięcie 

ewentualnych resztek budowlanych.  

Glebę w obrębie koron drzew i krzewów należy uprawiać ręcznie lub lekkim sprzętem 

ogrodniczym (aeratory), w celu uniknięcia uszkodzeń systemów korzeniowych drzew.  

Zakładanie trawników powinno się odbywać siewem nakrzyżległym, typową mieszanką traw 

dywanowych i łąkowych, światłolubnych, i cienioznośnych, odpornych na deptanie, np. Łąkowa 

lub Boiskowa Bis na powierzchniach: 

 

Trawniki typu parkowego: 

- na terenie płaskim dawką nasion 0,02g/m2   – 1571,00 m2, 

 

 

Uwaga: Pielęgnacją należy objąć wszystkie nowo założone elementy zieleni, a w rzeczowy 

zakres robót obejmuje standardowe prace ogrodnicze, podlewanie (co najmniej raz w tygodniu, a 

w okresach suchych co najmniej co 2gi dzień) i nawożenie (2x w roku) nasadzeń, oraz cięcia 

formujące krzewów. Pracami pielęgnacyjnymi należy objąć projektowane elementy zieleni przez 

okres minimum 3 lat od posadzenia. 

 

 

 

3.5.4. Gospodarka drzewostanem: 

 

A. Ogólna ocena stanu zachowania parku  

W trakcie poprzednich prac wykonywanych w zabytkowym parku w Klisinie, w latach 2008-2015, 

dokonano zabiegów prowadzących do poprawienia kondycji drzewostanu parkowego i uzupełnienia 

jego składu. Przeprowadzono wycinki sanitarne oraz prace pielęgnacyjne oraz wprowadzono pierwsze 

grupy nasadzeń uzupełniających i zastępczych.  

Z uwagi na to, że drzewostany są układami dynamicznymi, podlegającymi zmianom na przestrzeni 

czasu, podczas aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej, stwierdzono dalsze przekształcenia w par-

ku. Kolejnym ubytkom podlega populacja świerka pospolitego, ponadto część przedtem występują-

cych drzew uległa powaleniom, spowodowanym nietypowymi warunkami pogodowymi oraz pogar-

szającym się stanem zdrowotnym.  

Należy stwierdzić, że zaistniałe, dalsze przekształcenia drzewostanu parkowego są niewielkie, i 

mieszczą się w ramach typowych zdarzeń dla zabytkowych założeń parkowych, i ich skutki można 

niwelować kolejnymi zabiegami pielęgnacyjnymi i wprowadzaniem nasadzeń zastępczych.  

- zaistniałe uszkodzenia i przekształcenia drzewostanu parkowego są niewielkie i w trakcie prac rewa-

loryzacyjnych mogą zostać w znacznym stopniu zredukowane  



 

- charakterystyczny dla ogrodów naturalistycznych układ grup i skupin drzew z rozległymi polanami i 

płynnie trasowanymi drogami jest czytelny.  

- przeprowadzane w przeszłości prace porządkowe doprowadziły do usunięcia z drzewostanu parko-

wego większości krzewów i wymagane jest ich dalsze uzupełnianie.  

- drzewostan parkowy nosi ślady wykonanych cięć sanitarnych i zabiegów leczniczych  

- stan zdrowotny drzewostanu określa się jako dobry, prace pielęgnacyjne wykonane w latach ubie-

głych przyniosły dobry skutek, w związku z czym, obecnie do usunięcia w ramach cięć sanitarnych 

przewidziano jedynie 15 egzemplarzy drzew zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu pu-

blicznemu /w tym dalsza, zamierająca część populacji świerk pospolitego oraz obumarłych egzempla-

rzy pozostawionych jako podpory pod egzemplarze bluszczu pospolitego/,  

- konieczne jest również wykonanie zabiegów leczniczych mających na celu przedłużenie okresu 

trwania egzemplarzy będących nasadzeniami pierwotnymi tj. drzew najstarszych i najokazalszych.  

- większość drzew parkowych za wyjątkiem zamierających gatunków iglastych wymaga niewielkich 

prac pielęgnacyjnych polegających na usunięciu suszu gałęziowego  

 

Mimo pogorszenia się stanu sanitarnego drzewostanu obiekt zaliczyć należy do jednego z nielicznych 

tak dobrze zachowanych XIX - wiecznych naturalistycznych założeń parkowy na terenie Opolszczy-

zny. Zamieranie gatunków iglastych, głównie świerka pospolitego spowodowane jest postępującymi 

zmianami klimatycznymi, obniżeniem się poziomu wód gruntowych oraz zanieczyszczeniami przemy-

słowymi atmosfery.  

Proces ten występuje w większości parków na terenie Opolszczyzny. Osłabione świerki zostają zaata-

kowane przez szkodniki wtórne i zamierają. Zamieranie świerków powoduje również opieńka miodo-

wa i huba korzeniowa atakujące drzewostany świerkowe wprowadzone  

na gruntach porolnych.  

Z uwagi na brak środków zaradczych mogących powstrzymać proces wydzielania się świerka zaleca 

się jego natychmiastowe usunięcie już w początkowym etapie zmian w zabarwienia koron osłabionych 

drzew.  

 

B. Ogólne zasady postępowania z drzewostanem parkowym  

 

Zasady postępowania z grupami starodrzewia  

Przestrzeganie podanych poniżej podstawowe zasad prowadzenia zabytkowych drzewostanów parko-

wych umożliwia zachowanie poprawnej ciągłości przemian w parku z jednoczesnym zachowaniem 

jego pierwotnych walorów kompozycyjnych.  

a/ Generalną zasadą jest utrzymanie i odtwarzanie pierwotnego obrysu zasięgu grup i skupin drzew 

tworzących szkieletowy układu kompozycji drzewostanu parkowego. Za drzewa tworzące pierwotne 

skupiny i klomby drzew uznaje się egzemplarze w wieku powyżej 80 lat.  

b/ Za drzewa najcenniejsze w/w grupach i na polanach parkowych uznaje się egzemplarze najstarsze 

będące świadectwem istnienia wcześniejszych form ogrodowych w miejscu obecnego naturalistyczne-

go parku powstałego z początkiem XIX wieku.  



 

c/ W grupach i klombach drzew należy utrzymać lub wprowadzać prawidłowe zwarcie poziome i pio-

nowe, zapewniając naturalną sukcesję z gatunków wprowadzonych w ramach nasadzeń pierwotnych.  

d/ Drzewa młodsze pochodzące z samosiewu lub nasadzeń występujące pod okapem lub na obrzeżach 

grup należy adaptować w przypadku gdy są zgodne ze składem gatunkowym grupy i nie zniekształcają 

jej układu kompozycyjnego.  

Egzemplarze wykraczające poza ustalone zasięgi drzew w grupach należy usuwać.  

Ponadto usunąć należy drzewa: przygłuszone, zdeformowane i o wadliwej konstrukcji oraz suche i 

zamierające.  

e/ Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne należy wykonywać w pierwszej kolejności na drzewach wymie-

nionych w pkt"b", a następnie na drzewach wymienionych w pkt"a".  

f/ w przypadku wycinki sanitarnej drzew, pochodzących z pierwotnych nasadzeń w miejscu ich wystę-

powania należy wykonać nasadzenia odtwarzające z tego samego gatunku. W przypadku gdy wprowa-

dzanie tego samego gatunku jest niewskazane ze względów na niezgodność jego wymagań z panują-

cymi warunkami przyrodniczo glebowymi należy zastosować gatunek zbliżony formą i pokrojem do 

pierwotnie występującego.  

 

Zasady postępowania ze współczesnymi nasadzeniami i samo siewami drzew  

 

Zasady postępowania z drzewami młodymi występującymi w zasięgu zwartych grup starodrzewia po-

dano w pkt 3.1.  

Natomiast drzewa występujące poza zwartymi skupinami starodrzewia, a pochodzące z powojennych 

nasadzeń lub samosiewów, zgodnie z zasadami rewaloryzacji założeń ogrodowych należy usuwać w 

przypadku gdy ewidentnie naruszają pierwotną kompozycję założenia. Do w/w grupy zalicza się sa-

mosiewy wyrosłe na polanach parkowych .  

 

Zasady postępowania z drzewami syngieltonowymi  

Z uwagi na szczególne znaczenie drzew syngieltonowych dla kompozycji założenia winne one zastać 

poddane w jak najszerszym zakresie, zabiegom pielęgnacyjnym i chirurgicznym. W trakcie wykony-

wania w/w prac należy bezwzględnie zachować pierwotny pokrój  

korony drzewa. Przy drzewach syngieltonowych z objawami osłabienia kondycji na-  

leży stosować nawożenie wgłębne w zasięgu systemu korzeniowego.W przypadku zaschnięcia egzem-

plarza syngieltonowego, należy go pozostawić do czasu podjęcia decyzji o usunięciu, lub też konser-

wacji i pozostawieniu w formie suchodrzewia.  

W miejscach wcześniejszego istnienie drzew syngieltonowych o czym świadczą pozostałe pniaki lub 

archiwalne opracowania inwentaryzacyjne, należy dokonać wysadzenia drzew tego samego gatunku, 

stosując materiał zadrzewieniowy dojrzały lub też pochodzący  

z przesadzeń z terenu parku.  



 

D. Szczegółowe zalecenia w zakresie wycinki sanitarnej drzew z rzeczowym zakresem robót:  

 

Zalecenia podane w poniższym rozdziale wynikają ze stanu zdrowotnego drzewostanu ustalonego w 

grudniu 2016 / styczniu 2017r. i w przypadku wykonywania cięć sanitarnych w okresie wegetacyjnym 

wymagane jest skorygowanie zakresu prac o ilość drzew których stan uległ w międzyczasie pogorsze-

niu.  

Do usunięcia zakwalifikowano jedynie te egzemplarze, których dalsze utrzymywanie zagraża bezpie-

czeństwu lub też stanowią one zagrożenie dla stanu sanitarnego drzewostanu, a wszelkie zabiegi lecz-

nicze z uwagi na brak skuteczności są nieuzasadnione. W odniesieniu do obumarłych lub zasychają-

cych drzew pomnikowych lub też drzew o b.dużym znaczeniu dla kompozycji założenia zaleca się ich 

pozostawienie po odpowiednim zabezpieczeniu pozostawianego odcinka pnia i konarów.  

Dodatkowo, w wypadku konieczności usunięcia egzemplarzy dawniej pozostawionych jako podpory 

pod egzemplarze bluszczu pospolitego, zaleca się przed wycinką, zdjęcie bluszczu z pni, za pomocą 

tyczek i lin, z wysokości około 15m, a następnie rozłożenie na gruncie. Prace te należy wykonać w 

wypadku 5 egzemplarzy drzew.  

 

Usuwanie drzew: 

 

Zalecenia podane w poniższym rozdziale wynikają ze stanu zdrowotnego drzewostanu ustalo-

nego na przełomie 2016 i 2017 roku. Do usunięcia zakwalifikowano jedynie te egzemplarze, któ-

rych dalsze utrzymywanie zagraża bezpieczeństwu ludzi lub też stanowią one zagrożenie dla stanu 

sanitarnego drzewostanu, a wszelkie zabiegi lecznicze z uwagi na brak skuteczności są nieuzasad-

nione.  

 

 

W ramach planowanej wycinki drzew i krzewów, egzemplarze zlokalizowane w skupinach 

drzewostanu, należy ściąć na poziomie gruntu.  

 

L.p. Nazwa gatunkowa Średni-

ca pnia  

Ob-

wód 

pnia  

Średni-

ca ko-

rony  

Wyso-

kość  

Uwagi  

Sektor A 

71 Klon jawor  40 125 8 10 Powalony pień długości 10m 

82 Buk pospolity  71 223 14 19 W 80% suchy, zamierający, nie 

rokujący dalszego prawidłowego 

rozwoju, silnie zagrzybiony  

120 Robinia biała  3 
2 
2 
2 

9 
6 
6 
6 

3 2 Nieprawidłowa do usunięcia  

Sektor E 

53a Robinia biała  

 

3 

3 

3 

2 

9 

9 

9 

6 

2 3 Nieprawidłowa do usunięcia  

Sektor F 

20 Klon polny  67 210 12 19 Złamany na wysokości 1m, powa-

lony do usunięcia   

43 Lipa europejska  95 298 14 21 Drobny i nieliczny średni susz, na 

wysokości 6m ubytek wgłębny 

pnia wysokości 2m na przestrzał, 

brak 2/3 masy pnia, zagraża bez-

pieczeństwu, do usunięcia   



 

Sektor H 

24 Lipa europejska  66 207 10 16 Na wysokości 3m ubytek wgłębny 

pnia 40cm, ogłowiona na wyso-

kości 15m, pochylona w stronę 

alejki, zagraża bezpieczeństwo 

do usunięcia    

39 Grab pospolity  72 226 14 20 Do wysokości 1,5m ubytek 

wgłębny pnia z murszem i mar-

twicą szerokości 60cm, na wyso-

kości 1,5m ubytek wgłębny pnia z 

murszem i martwicą średnicy 

3cm po odciętym konarze, drob-

ny susz, zagraża bezpieczeństwu 

do usunięcia   

75 Świerk zwyczajny  34 107 7 18 Suchy do usunięcia   

 

Szczegółowy wykaz drzew wyznaczonych do usunięcia przedstawiono w tabeli „Wykazu in-

wentaryzacyjnego” oraz na planszy graficznej, oznaczając je kolorem czerwonym. 

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ilości pni oraz powierzchni skupin samosiewów 

drzew i krzewów wytypowanych do usunięcia: 

 
Pierśnica drzewa RAZEM 

Do  15 cm 8 pni 

16-25 cm - 

26-35 cm 1 pień 

36-45 cm 1 pień 

46-60 cm - 

61-80 cm 4 pnie 

81-100 cm 1 pień 

 

Rozbieżność pomiędzy ilością poszczególnych pni a ilością pozycji inwentaryzacyjnych wyni-

ka z występowania na terenie parku egzemplarzy wielopniowych, oraz skupin samosiewów drzew, 

w wypadku których każdy pień pomierzono osobno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Usuwanie suszu gałęziowego i  wadliwych konarów – cięcia pielęgnacyjne i lecznicze 

 

 Prace związane z usuwaniem suszu gałęziowego należy rozpocząć od usuwania suszu gru-

bego, tj. o  powyżej 15 cm i suchych konarów/ o  pow.20 cm, które to stanowią największe 

zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Susz ten występuje głównie na drzewach 

najstarszych i został opisany w opisie drzew w Wykazie inwentaryzacyjnym.  

Szczegółowe zalecenia, co do ostatecznej ilości drzew wymagających usunięcia suszu z uwagi na 

dynamikę zmian stanu zdrowotnego i zimowy okres wykonywania inwentaryzacji  uściślone zo-

staną w ramach nadzoru. 

W trakcie usuwania suszu należy strącać występującą jemiołę oraz ewentualne owocniki huby. Z 

drzew iglastych usunąć tylce pod koronami. Szczegółowe uwagi o występujących zmianach cho-

robowych na drzewach przedstawia „Wykaz inwentaryzacyjny” 

 

Drzewa przewidziane do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych i leczniczych w koronach ozna-

czono w „Wykazie inwentaryzacyjnym” i na planszy graficznej kolorem zielonym. 

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ilości pni drzew przewidzianych do przeprowa-

dzenia cięć w koronach : 

 
Pierśnica drzewa RAZEM 

Do  15 cm - 

16-25 cm 2 pnie 

26-35 cm 8 pni 

36-45 cm 23 pnie 

46-60 cm 52 pnie 

61-80 cm 47 pni 

81-100 cm 12 pni 

 

Ponadto w ramach prac pielęgnacyjnych w koronach drzew, przewidziano strącenie egzemplarzy 

jemioły pospolitej /Viscum album/, której liczna populacja niekorzystnie wpływa na stan 

fitosanitarny całego drzewostanu parkowego. 

 

 

Uwaga: wszelkie prace związane z planowaną wycinką oraz pracami pielęgnacyjnymi i 

leczniczymi w koronach drzew, muszą być wykonywane przez specjalistyczną firmę 

arborystyczną, z uprawnieniami do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych oraz najlepiej 

certyfikatem „European Treeworker”. Pracy muszą być wykonywane metodą alpinistyczną, bez 

wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zabezpieczenie drzew na czas budowy 

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasięgów koron 

istniejących, adaptowanych drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia 

uszkodzeń systemów korzeniowych z zachowaniem poniższych uwag: 

- Cięcia korzeni mniejszych, o średnicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu 

lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.  

- Ciecia korzeni o średnicy większej niż 2 cm powinny być dodatkowo zabezpieczane (nasą-

czonymi preparatami grzybobójczymi) opatrunkami z materiałów ulegających z czasem 

rozkładowi w glebie - np. z tkaniny jutowej. 

- Ewentualne korzenie konstrukcyjne drzew, o średnicach ponad 10 cm należy zachować, 

pozostawiając je w konstrukcji nawierzchni alejek. 

- Nie dopuszcza się możliwości składowania pod koronami drzew materiałów budowlanych 

lub mas ziemnych, a także nie dopuszcza się pod nimi postoju maszyn budowlanych.  

- Pnie pojedynczych drzew należy zabezpieczyć poprzez obłożenie deskami o wysokości 

minimum 1,5m, ściśle przylegającymi do całej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza 

się zastosowanie mat jutowych lub słomianych grubości nie mniejszej niż 5 cm, 

- Egzemplarze wielopniowe przewidziano do zabezpieczenia jak egzemplarze o średnicach 

ponad 30 cm. 

- Krzewy, żywopłoty i skupiny drzew należy zabezpieczyć poprzez odgrodzenie ich od placu 

budowy parkanem drewnianym wysokości minimum 1,2m, ustawionym poza zasięgiem 

rzutów ich koron. 

  

Do zabezpieczenia wyznaczono następujące egzemplarze drzew i krzewów o numerach inwentary-

zacyjnych: 

Sekcja A – 20, 24, 32, 34, 39, 40, 49a, 54, 54a, 55a, 57, 77a, 109, 113, 118, 141b, 141a, 141, 142a, 

143, 150, 159, 160, 162, 166 

Sekcja B – 22, 24, 28, 36, 36a, 39, 43, 44 

Sekcja C – 1, 3, 7, 11 

Sekcja D – 25, 40, 43, 

Sekcja E – 1, 2, 7, 8, 18, 24, 32, 38, 39 

Sekcja F – 3, 4, 5, 6, 6a, 11, 22, 23, 26, 28a, 34, 35, 41, 42, 44, 51, 53, 55, 56, 60, 62, 81 

Sekcja G – 1, 12 

 

Drzewa wyznaczone do zabezpieczenia oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym kolorem nie-

bieskim numeru wykazu.  

 

Łącznie do zabezpieczenia przewidziano następujące ilości pni: 

Pnie o średnicach do 30 cm – 21 sztuk 

Pnie o średnicach powyżej 30 cm – 39 sztuk 

Zabezpieczenie krzewów parkanem drewnianym wys min 1,2m na łącznej długości 162 mb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5.5  Wykaz doboru gatunkowego oraz wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów: 

 

Wykaz doboru gatunkowego 
LP 

 
Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość 

sztuk 

Obwód 

pnia 

Forma 

szkółkar-

ska 

Wymiary 

dołów 

sadzenio-

wych 

1 2 3 4 5 6  
DRZEWA  LIŚCIASTE  

1 Buk pospolity Fagus sylvatica 2 14-16  P(h=3,0m) 1/0,7 

2 Buk pospolity ‘Atropu-
nicea’ 

Fagus sylvatica ‘Atropun-
icea’ 

4 14-16  P(h=3,0m) 1/0,7 

3 Grab pospolity Carpinus betulus 2 14-16  P(h=3,0m) 1/0,7 

4 Iglicznia trójcierniowa Gleiditsia triacanthos 3 14-16  P(h=3,0m) 1/0,7 

5 Klon jawor Acer psudoplatanus 1 14-16  P(h=3,0m) 1/0,7 

6 Klon polny Acer campestre 2 14-16  P(h=3,0m) 1/0,7 

7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 2 14-16  P(h=3,0m) 1/0,7 
DRZEWA  IGLASTE 

8 

 

Świerk serbski Picea omorika 8 14-16  P(h=3,0m) 1/0,7 

KRZEWY  LIŚCIASTE  

9 Azalia ‘Diorama’ Rhododendron ‘Diorama’ 31 D/K  C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

10 Azalia ‘Freya’ Rhododendron ‘Freya’ 32 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

11 Azalia ‘Gibraltar’ Rhododendron ‘Gibraltar’ 37 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

12 Azalia ‘Goldenflare’ Rhododendron ‘Gold-
enflare’ 

32 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

13 Azalia ‘Move’ Rhododendron ‘Move’ 28 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

14 Azalia ‘Sheegold’ Rhododendron ‘Sheegold’ 27 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

15 Azalia „Christopher 
Wren” pomarańcz v 

Rhododendron ‘Christo-
pher Wren’ 

31 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

16 Bukszpan wieczniezie-
lony ‘Suffruticosa’ 

Buxus sempervirens ‘Suf-
fruticosa’ 

150 D/K  P(h=0,25m) Rów szer 
40 cm 

17 Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 15 D/K  P(h=0,7m) 0,3/0,3 

18 Laurowiśnia wschodnia Prunus laurocerasus 56 D/K  P(h=0,5m) 0,3/0,3 

19 Lilak pospolity Syringa vulgaris 7 D/K  P(h=1,0 m) 0,5/0,5 

20 Magnolia siebolda Magnolia sieboeldii 8 N  P(h=1,2m) 1,0/0,7 

21 Magnolia soulange’a Magnolia xsoulangeana 8 N  P(h=1,2m) 1,0/0,7 

22 Różanecznik ‘Ameri-
cana’ 

Rhododendron ‘America-
na’ 

36 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,3/0,3 

23 Różanecznik ‘Calsap’ Rhododendron ‘Calsap’ 40 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

24 Różanecznik ‘Progres’ Rhododendron ‘Progres’ 41 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

25 Różanecznik ‘Royal 
butterfly’ Królowa Ja-
dwiga” 

Rhododendron ‘Royal 
Butterfly’ Królowa 
Jadwiga 

32 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

26 Różanecznik ‘Tomasz 
Wojciech’ 

Rhododendron ‘Tomasz 
Wojciech’ 

35 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

27 Różanecznik ‘Album 
Novum’ 

Rhododendron ‘Album 
Novum’ 

29 D/K C7,5 P(h=0,7m) 0,5/0,5 

28 Tawuła wczesna Spiraea arguta 14 D/K  P(h=0,5m) 0,3/0,3 

       
KRZEWY  IGLASTE 

29 

 

Cis pospolity Taxus baccata 32 D/K  P(h=0,7m) 0,5/0,5 

Bzlinz 

30 

 

Funkia ‘Stiletto’ Hosta ‘Stiletto’ 627 D/K  P(h=0,2m) 11/m2 

31 

 

Funkia rozdęta Hosta ventricosa 820 D/K  P(h=0,2m) 5/m2 

 



 

 

3.5.6 Wykaz inwentaryzacyjny wraz z projektem gospodarki drzewostanem 

 

L.p. Nazwa gatunkowa Średni-

ca pnia  

Ob-

wód 

pnia  

Średni-

ca ko-

rony  

Wyso-

kość  

Uwagi  
Kolor czerwony – wycinka sanitarna 

Kolor zielony – prace pielęgnacyjne w koronie 

Kolor niebieski – zabezpieczenia na czas robót 

budowlanych 

Sektor A 

1 Jesion wyniosły  43 
49 

 12 18 Drobny susz, rozwidla się na wyso-
kości 0,7m pod kątem ostrym  

2 Dereń jadalny  15 
8 
7 
16 
16 
10 
10 
16 
9 
8 

 8 8 Drobny susz 

3 Czereśnia owocowa  39  7 12 Drobny susz, nieznacznie pochylona  

3a Bez czarny  Krzew   2 1,7  

4 Pień  98  - 2 Podpora dla bluszczu  

4a Wiąz szypułkowy od 

zwisłej 

5  1,5 2,5 Szczepiony na wysokośći 2m, 14 

sztuk młodych nasadzeń  

4b Klon zwyczajny kuli-

sty  

5  1 2,5 4 sztuki młodych nasadzeń  

4c Jaśminowiec wonny, dereń biały, forsycja pośrednia, pęcherznica kalinolistna, kalina koralowa 

szpaler krzewów  

5 Jesion wyniosły  54  12 22 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz, korona zachodzi nad 
budynek  

6 Klon jawor 74  18 21 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny i średni susz  

7 Lipa europejska  58  12 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

8 Lipa europejska  38 
41 

 7 19 Rozwidla się na wysokości 0,4m, po 
silnych cięciach kształtujących, pień 
średnicy 38cm drobny susz  

9 Klon zwyczajny  41  10 19 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny i nieliczny średni susz  

10 Kasztanowiec biały  43  8 18 Żer szrotówka kasztanowcowiaczka  

11 Lipa europejska  3  1 2,5  

12 Lipa europejska  3  1,5 2,5 Opalikowana  

13 Kasztanowiec biały  42  7 17 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
żer szrotówka kasztanowcowiaczka, 
drobny susz  

14 Lipa europejska  37  6 17 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
korona jednostronna,  

15 Lipa europejska  63  6 23 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, 

16 Lipa europejska  36 
40 

 8 18 Rozwidla się na wysokosći 0,7m, na  



 

 

17       

18 Lipa europejska  65 

42 

 10 19 Rozwidla się w odziomku, średni 

susz w szczytowych partiach ko-

rony  

19 Lipa europejska  55  12 17 Korona jednostronna  

20 Lipa europejska  3  1,5 3  

21 Klon jawor 57  14 20 Drobny susz 

22 Dąb szypułkowy  76  22 23 Drobny susz 

23 Usunięty       

24 Wiąz szypułkowy  21  8 14 Drobny susz  

25 Klon jawor 53 
31 

 12 19 Nieznacznie pochylony w stronę 
alejki, drobny susz, rozwidla się na 
wysokości 1m  

26 Klon jawor 48  6 20 Do wysokości 0,6m ubytek wgłębny 
pnia z murszem i martwicą szeroko-
ści 15cm, ślady żeru owadów  

27 Klon jawor 61  12 20 Drobny susz 

28 Lilak chiński  Krzew   1 1,5 2 sztuki opalikowane  

29 Azalia  Krzew   0,5 0,5 2 sztuki 

30 Klon jawor 26  8 14 Drobny susz  

31 Klon jawor 45  8 17 Drobny susz  

32 Kalina koralowa  Krzew   0,7 0,7  

33 Iglicznia bezcierniowa  77  14 23 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny i nieliczny średni 

susz tylce średnicy do 15cm 

34 Kasztanowiec biały  81  14 20 Drobny susz, żer szrotówka kasz-

tanowcowiaczka 

35 Świerk zwyczajny  38  5 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

36 Robinia biała  36  8 18 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz, nieznacznie pochylona  

37 Lipa europejska  58  12 20 Drobny i nieliczny średni susz 

38 Kasztanowiec biały  60  10 18 Drobny susz, żer szrotówka kasz-

tanowcowiaczka 

39 Dąb szypułkowy  74  14 23 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem,  

39a Platan klonolistny  4  2 3 Opalikowany  

39b Klon srebrzysty  5  2 4 Opalikowany  

39c Tulipanowiec amery-

kański 

3  2 3 Opalikowany  

39d Klon polny  5  1 2,5  

39e Klon polny 5  2 3  

39f Klon polny 6  2 3  

39g Lipa europejska  5  2 3  

40 Jodła pospolita  4  1,5 2 Rudziejąca, poddać obserwacji w 
okresie wegetacyjnym  

41 Jodła pospolita  4  1,5 2  



 

42 Wiśnia ptasia 49  7 19 Nieznacznie pochylona w stronę 
alejki, w odziomku ubytek wgłębny 
pnia z murszem i martwicą szeroko-
ści 10cm, do wysokości 2m zale-
czone pęknięcie pnia, drobny susz  

43 Wiąz szypułkowy  38  9 19 Drobny i nieliczny średni susz 

44 Jodła pospolita  21  4 19  

45 Klon jawor  56  12 21  

46 Jodła pospolita  3  1 2,5  

47 Jodła pospolita  64  10 22 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny  susz i tylce 

48 Klon jawor  27 
39 
54 
56 
50 

 15 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
rozwidla się na wysokości 1m, 
drobny  i średni susz  

49 Jodła pospolita  4  1 2 Opalikowana  

49a Klon polny  6  1,5 3 7 sztuk  

50 Kasztanowiec biały  84  14 21 Drobny susz, żer szrotówka kaszta-
nowcowiaczka, na wysokości 0,5m 
ubytek wgłębny pnia 15x20cm, roz-
widla się na wysokości 4m, do roz-
widlenia zaleczone pęknięcie pnia 
szerokości 4cm, po cięciach kształ-
tujących  

51 Tulipanowiec amery-
kański 

2  2 2 Opalikowany   

51a Buk pospolity odm. 
czerwonej  

4  2 4 Opalikowany  

52 Pień  150   0,6  

53 Świerk pospolity  49  8 19   

54 Choina kanadyjska  2  1,5 1,7 Prowadnik ścięty na wysokości 1m  

54a Klon zwyczajny 5  2 3  

55 Klon zwyczajny  59  14 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

55a Klon zwyczajny  5  1,5 3 2 sztuki  

56 Robinia biała  36  6 19 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

57 Robinia biała  52  10 22 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  
nieznacznie pochylona w stronę 
alejki, drobny susz  

58 Tulipanowiec amery-

kański  

93  12 19 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, po silnych cięciach kształ-

tujących  

59 Dąb czerwony  98  16 22 Drobny susz 

60 Iglicznia bezcierniowa  5  2 3,5 Opalikowana  

61 Iglicznia bezcierniowa  43  10 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz, średni susz, słaba do 
obserwacji w przyszłym okresie we-
getacyjnym  

62 Buk pospolity   65  15 22 Drobny susz  



 

63 Lipa europejska  84  10 20 Drobny susz 

64 Sosna  64  10 21 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

64a Platan klonolistny  4  2 3 Opalikowany  

65 Robinia biała  22  8 12 Drobny susz, porośnięta kwitnącym 
bluszczem  

66 Lipa europejska  48  10 19 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
nieliczny drobny susz,  

67 Robinia biała  62  12 22 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, nieznacznie pochylona nad 

alejkę  

68 Pień  50   0,5  

69 Jesion wyniosły  77  20 23 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

70 Klon jawor  50  4 10  Podpora dla bluszczu na wysokości 
4m  

71 Klon jawor  40 125 8 10 Powalony pień długości 10m 

72 Lipa europejska  64  10 19 Drobny susz  

73 Lipa europejska  71 

13 

 10 19 Po cięciach  

74 Robinia biała  41  8 19 Nieznacznie pochylona, drobny 
susz, po cięciach   

75 Robinia biała  42  10 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

76 Jesion wyniosły  38  12 12 Drobny  susz  

77 Kasztanowiec biały  60  10 18 Drobny susz, żer szrotówka kasz-

tanowcowiaczka, 

77a Kalina koralowa skupina 5 sztuk krzewów  

78 Klon jawor  66  12 20 Drobny susz, dociąć prowadnik 

średnicy 30 suchy od wysokości 

14m  

78a Klon zwyczajny  6  2 4  

79 Klon jawor  4  2,5 3 Opalikowany  

80 Iglicznia bezcierniowa  4  2 4 Opalikowany  

81 Iglicznia bezcierniowa  4  2 4 Opalikowany  

81a Klon zwyczajny  6  2 5  

82 Buk pospolity  71 223 14 19 W 80% suchy, zamierający, nie 

rokujący dalszego prawidłowego 

rozwoju, silnie zagrzybiony  

83 Lipa europejska  91  14 19 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz 

84 Lipa europejska  5  2 4  

85 Kasztanowiec biały  81  12 21 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

86 Jesion wyniosły  43  10 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

87 Jesion wyniosły  49  14 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

88 Pień  37   6 Podpora dla kwitnącego bluszczu, 



 

pozostawić  

89 Jesion wyniosły  82  18 23 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, nieliczny drobny susz  

90 Świerk zwyczajny  48  6 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

90a Klon zwyczajny  6  2 4  

91       

92 Jodła pospolita  3  1,5 2  

93 Pień  48   3 Podpora dla kwitnącego bluszczu,  

94 Świerk zwyczajny  46  6 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

95 Jodła pospolita  3  1,5 2,5  

95a Klon zwyczajny  6  2 5  

95b Różanecznik  Krzew   1 1 2 sztuki  

95c Jodła pospolita  5  1,5 2  

96 Klon jawor  41  10 17 Drobny susz, ogłowiony na wysoko-
ści 10m  

97 Jesion wyniosły  86  16 24 Drobny susz  

98 Lipa europejska  26  7 15  

99 Wiśnia ptasia  37  6 19 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 

100 Klon jawor  59  12 20 Drobny i nieliczny średni susz,  

101 Lipa europejska  45  10 19 Drobny susz, porośnięta kwitnącym 
bluszczem  

102 Dąb szypułkowy  91  18 22 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

103 Klon jawor  60  16 20 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz 

104 Tulipanowiec amery-
kański 

86  16 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

105 Różanecznik  Krzew   0,5 0,5 2 sztuki  

105a Klon zwyczajny 5  2 5  

106 Choina kanadyjska  54 
58 

 12 19 Porośnięty kwitnącym bluszczem 

107 Świerk zwyczajny  59  8 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

108 Świerk zwyczajny  46  6 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem 

108a Klon zwyczajny 6  2 5 2 sztuki  

109 Różanecznik  Krzew   0,5 0,5    

109a Ostrokrzew skupina 
młodych nasadzeń  

     

110 Kasztanowiec biały  60  10 18 Drobny susz 

111 Kasztanowiec biały  48  5 8  

112 Klon jawor  9  3 6  

112a Klon srebrzysty  6  3 5 Opalikowany  

113 Robinia biała  51  12 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
pochylona w stronę alejki, średni 
susz  

114 Kasztanowiec biały  51  7 15 Porośnięty kwitnącym bluszczem 

115 Lipa europejska  67  10 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem  



 

116 Lipa europejska  57  10 20 Nieliczny drobny susz  

117 Klon jawor  33  7 12 Porośnięty kwitnącym bluszczem 

118 Forsycja pośrednia  Krzew   1,5 1,7 7 sztuk  

118a Lipa europejska  57  10 21 Nieliczny drobny susz  

119 Kasztanowiec biały 50  7 15 Drobny susz, żer szrotówka kaszta-
nowcowiaczka, 

120 Robinia biała  3 
2 
2 
2 

9 
6 
6 
6 

3 2 Nieprawidłowa do usunięcia  

121 Kasztanowiec biały 30  5 12 Drobny susz, żer szrotówka kaszta-
nowcowiaczka, 

122 Lipa europejska  62  12 21 Drobny susz  

123 Lipa europejska  55  10 21  

124 Kasztanowiec biały 47  8 16 Po silnych cieciach , żer szrotówka 
kasztanowcowiaczka, 

125 Lipa europejska  35  7 19  

126 Lipa europejska  42  8 19  

127 Lipa europejska  57  12 21  

128 Lipa europejska  50  10 21 Drobny susz  

129 Lipa europejska  55  10 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
nieznacznie pochylona w stronę 
alejki  

130 Kasztanowiec biały 45  5 17 Żer szrotówka kasztanowcowiaczka, 

131 Iglicznia bezcierniowa  64  12 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, po silnych cieciach   

132 Robinia biała  40  10 19 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
silnie pochylona  

132a Lipa europejska  40  7 17 Nieliczny drobny susz 

132b  Klon jawor  55  7 16 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny i nieliczny średni susz   

133 Kasztanowiec biały 65 

30 

 10 19 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, żer szrotówka kasztanow-

cowiaczka, drobny susz   

134 Robinia biała  57  10 10 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
pochylona pod kątem 60°,  

135 Robinia biała  47  7 18 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
po silnych cieciach   

136 Robinia biała  52  10 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
pochylona pod kątem 60°, drobny  
susz  

137 Kasztanowiec biały 66  10 18 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, żer szrotówka kasztanow-

cowiaczka, po cięciach   

138 Kasztanowiec biały 83  12 18 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, żer szrotówka kasztanow-

cowiaczka, drobny susz  

139 Lipa europejska  10  3 4,5  

140 Klon jawor  55  12 19 Porośnięta kwitnącym bluszczem 

141 Kalina  Krzew   1 1,5 4 sztuk,  



 

141a Dereń jadalny  Krzew   1 1 3 sztuki  

141b Jaśminowiec wonny  Krzew   1,5 1,6 5 sztuk  

142 -  

142a Dąb szypułkowy 5  1,5 3 Opalikowany 

142b Klon srebrzysty 4  2 3 Opalikowany 

142c Miłorząb chiński  3  1 2,5 Opalikowany 

143 Klon zwyczajny  43  8 18 Drobny susz  

144 Klon jawor  60  8 15 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, ogłowiona na wysokości 

14m, drobny susz  

145 Robinia biała  52  8 18 Porośnięta kwitnącym bluszczem,  

146 Klon zwyczajny  42  8 18  

147 Klon zwyczajny  46  12 19 Drobny susz 

148 Klon zwyczajny  37  8 16 Nieliczny drobny susz, nieznacznie 
pochylona, do wysokości 0,5m uby-
tek wgłębny pnia z murszem i mar-
twicą, drobny i nieliczny średni susz  

149 Klon zwyczajny  42  12 19  

150 Forsycja pośredni  Krzew   1 1,5 9 sztuk 

151 Klon zwyczajny  53  14 22  

151a Jesion wyniosły  75  10 20 Drobny susz  

152 Usunięta   

153 Klon jawor  4  3 3  

154 Klon jawor  41  8 17  

155 Robinia biała  24  5 10 Ogłowiona na wysokości 10m, 
drobny susz, po cieciach  

156 Klon zwyczajny  36  10 19 Drobny susz 

157 Robinia biała  66  12 20 Drobny susz, pochylona pod ką-

tem 70° 

158 Jesion wyniosły  67  15 23 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny i nieliczny średni 

susz  

159 Leszczyna purpurowa  Krzew   1 1 4 sztuki  

160 Klon polny  39  10 17 Porośnięta kwitnącym bluszczem, , 
do wysokości 0,6m ubytek wgłębny 
pnia szerokości 10cm  

161 Lipa europejska  3  1 2 Opalikowana  

162 Lipa europejska  3  1 2 Opalikowana  

163 Lipa europejska  59  7 10 Ogłowiona na wysokości 7m, w od-
ziomku ubytek wgłębny pnia z mur-
szem i martwicą do ubytku komino-
wego pnia, brak 1/2 masy pnia, po-
chylona w stronę polany, prowadnik 
od wysokości 5m silnie wymurszały, 
ogłowić na wysokości 5m 

164 Wiąz szypułkowy  80  12 21 Drobny i nieliczny średni susz  

165 Lipa europejska  49  8 18 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
po cięciach  

166 Śnieguliczka  Krzew   1 1 9 sztuk  



 

167 Lipa europejska  37  8 19 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
nieliczny średni susz  

168 Lipa europejska  60  12 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny susz 

169 Lipa europejska  4  1,5 2,5 Opalikowana  

170 Lipa europejska  4  1,5 2,5 Opalikowana  

171 Kasztanowiec biały 47  8 19 Porośnięta kwitnącym bluszczem,  

172 Usunięta       

173 Modrzew europejski  44  8 19  

174 Świerk zwyczajny  21  5 15  

175 Zwarta skupina młodych nasadzeń cyprysik groszkowy, kalina koralowa, pęcherznica kalinolistna, 
leszczyna pospolita, klon czerwony, klon jesionolistny, tawuła japońska, perukowiec podolski, tamary-
szek drobnokwiatowy,  

176 Miłorząb chiński  5  2 3  

177 Klon zwyczajny   6  2 4  

178 Brzoza brodawkowata  5  2 3  

179 Buk czerwony  4  1,5 3  

180 Dąb szypułkowy 5  2 3,5 3 sztuki  

181 Róża ozdobna zwarta skupina krzewów wysokości do 1.1m 

181 Bukszpan wieczniezie-
lony  

Żywopłot   0,4 0,3  

182 Klon czerwony  5  2 3 13 sztuk  

183 Leszczyna purpurowa  Krzew   0,5 1 5sztuk  

184 Dereń biały  Krzew   0,7 1 5 sztuk  

185 Dereń biały  Krzew   0,7 1 5 sztuk  

186 Dereń biały  Krzew   0,7 1 5 sztuk  

187 Dereń biały  Krzew   0,7 1 5 sztuk  

188 Dereń biały  Krzew   0,7 1 5 sztuk  

189 Leszczyna purpurowa  Krzew   0,5 1 5sztuk  

190 Śnieguliczka biała  Żywopłot   1 1  

191 Świerk pospolity  32  6 16  

192 Ogród pachnący, brak 
160 szt krzewów lawen-
dy   

     

Sektor B 

1 Azalia  Krzew   0,7 0,7 2 sztuki  

1a Choina kanadyjska 3  1,5 2 2 sztuki  

2 Sosna  37  7 20  

3 Choina kanadyjska  50  8 20 Po cieciach  

4 Choina kanadyjska  3  2 2,5  

5 Choina kanadyjska  2  1,5 1,7  

5a Różanecznik  Krzew   0,7 0,7 2 sztuki  

5b Choina kanadyjska 3  1,5 3 2 sztuki  

6 Jodła pospolita  8  4 6  

7 Jodła pospolita  12  4 6  

8 Jodła pospolita  10  4 6  



 

8a Dąb szypułkowy 5  2 3 Opalikowany 

8b Klon srebrzysty 5  2 4 Opalikowany 

9 Lipa europejska  64 

65 

 15 19 Rozwidla się na wysokości 0,7m, 

założone wiązanie typu cobra, po 

cięciach  

10 Jesion wyniosły  84  16 23  

10a Choina kanadyjska 3  1,5 2 2 sztuki  

10b Jodła pospolita 4  1,5 2 4 

11 Jodła pospolita  3  2 2 Sztuki  

11a Jodła pospolita  2  2 1,6  

12 Robinia biała  40  8 19 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

13 Robinia biała  46  10 19 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

14 Lipa europejska  76  15 22 Drobny susz, wilki  

15 Dąb szypułkowy  75  18 23 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny i nieliczny średni 

susz    

16 Pień  30   1 Podpora dla bluszczu  

17 Lipa europejska  63  15 21 Wilki  

18 Lipa europejska  76  14 21 Wilki, po cieciach  

19 Lipa europejska  34  7 20 Drobny susz w szczytowych partiach 
korony  

20 Robinia biała  41  7 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
nieznacznie pochylona  

21 Klon jawor  34  10 20 Do wysokości 2m rana powierzch-
niowa pnia szerokości 30cm  

22 Jesion wyniosły  34  12 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny i nieliczny średni susz  

23 Jesion wyniosły  44  10 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

24 Jesion wyniosły  45  14 21 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

25 Kasztanowiec biały 30  6 10 Żer szrotówka kasztanowcowiaczka, 
drobny susz  

26 Jesion wyniosły  47  12 22 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
pochylony, drobny i nieliczny średni 
susz  

27 Klon jawor  78  16 22 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

28 Jesion wyniosły  53  14 22 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

29 Klon polny  45  10 20 Drobny susz oraz tylce średnicy do 
10cm 

30 Lipa europejska  85  8 12 Ogłowiona na wysokości 12m  

31 Klon zwyczajny  38  10 19 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 

32 Lipa europejska  76  14 22 Drobny susz, po cięciach, wilki   

33 Lipa europejska  86  20 22 Drobny i średni susz, wilki  

34 Grab pospolity  47  8 19 Drobny i średni susz  

35 Grab pospolity  22  7 8 Korona jednostronna, do wysokości  
0,7m ubytek wgłębny pnia z mur-
szem i martwicą szerokości 10cm 



 

36 Grab pospolity  35  8 14 Porośnięty kwitnącym bluszczem  

36a Grab pospolity 5  1,5 4  

37 Lipa europejska  66 

88 

 16 21 Rozwidla się na wysokości 1m, 

pień średnicy 66cm ogłowiony na 

wysokości 12m, wiązanie typu 

cobra  

38 Grab pospolity  35 
46 

 10 17 Rozwidla się na wysokości 0,5m, 
drobny susz   

39 Lipa europejska  3  1,5 2 Opalikowana  

40 Grab pospolity  4  2 3,5 Opalikowany  

41 Grab pospolity  50  10 19 Drobny i nieliczny średni susz  

42 Grab pospolity  63  14 21 Zagrzybiony, drobny i średni 

susz  

43 Grab pospolity  55  12 19 Drobny susz,  

44 Lipa europejska  42  8 17 Drobny susz, wilki  

45 Klon polny  38  8 17 Drobny susz  

46 Grab pospolity  51  12 19 Drobny susz 

47 - - - - - - 

48 Jesion wyniosły  60  16 23  

49 Lipa europejska 5  1,5 4  

50 Robinia biała  37  7 14 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
po cieciach  

51 Robinia biała  38  10 18 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz, po cieciach  

52 Lipa europejska  49  10 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

53 Klon polny  47  10 18 Drobny susz  

54 Lipa europejska  56  12 21  

55 Jesion wyniosły  46  14 23 Drobny susz, nieznacznie pochylona  

56 Kasztanowiec biały 21  6 15 Żer szrotówka kasztanowcowiaczka, 
po cięciach  

57 Kasztanowiec biały 24  6 14 Żer szrotówka kasztanowcowiaczka, 
drobny i nieliczny średni susz  

58 Świerk zwyczajny  45  - 10 Podpora dla kwitnącego bluszczu  

59 Kasztanowiec biały 40  6 17 Żer szrotówka kasztanowcowiaczka, 

60 Kasztanowiec biały 39  6 16 Drobny susz, żer szrotówka kaszta-
nowcowiaczka, 

61 Grab pospolity  61  14 20 Do wysokości 0,6m ubytek 

wgłębny pnia z murszem i mar-

twicą szerokości 30cm, drobny 

susz  

Sektor C 

1 Azalia  Krzew   0,5 0,5 2 sztuki  

1a Choina kanadyjska 2  1 2,5 5 sztuk, opalikowane  

2 Klon polny  50  12 19 Drobny i średni susz, rozwidla się na 
wysokości 4m, jeden z prowadników 
suchy ogłowić na wysokości 6m, 
zgorzel kory   

3 Klon polny  58  15 20 Drobny susz, na wysokości 3m 
dziupla średnicy 8cm, po cięciach  



 

4 Iglicznia bezcierniowa  63  16 21 Drobny susz w szczytowych par-

tiach korony  

5 Choina kanadyjska  3  1,5 2  

6 Choina kanadyjska  44 
41 

 12 19 Drobny susz  

7 Klon jawor  58  12 19 Drobny i średni susz  

8 Lipa europejska  38  8 19 Drobny susz, wilki  

9 Lipa europejska  38 
20 

 12 18 Drobny susz, nieznacznie pochylona 

10 Jesion wyniosły  64  12 18 Drobny susz  

11 Klon polny  33  10 18 Drobny susz,  

12 Jodła pospolita  3  1,5 2,5  

13 Świerk zwyczajny  42  8 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

14 Usunięta  2  1,5 2  

15 Choina kanadyjska  2 
2 

 1,5 2  

16 Lipa europejska  43  12 19  

17 Świerk zwyczajny  31  6 18 Ogłowiona na wysokości 10m, pod-
pora dla bluszczu   

18 Usunięty       

19 Choina kanadyjska  34  8 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem  

20 Usunięty       

21 Choina kanadyjska  60  10 22 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem,  

22 Jodła pospolita  3  3 4 2 sztuki 

22a Jodła pospolita, choina kanadyjska, świerk zwyczajny 7 sztuk młodych nasadzeń  

Sektor D 

1 Tulipanowiec amery-

kański  

98  14 21 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny i nieliczny średni 

susz  

2 Jodła pospolita  6  3 4  

3 Jodła pospolita  3  1,5 2  

4 Pień  31   3 Podpora dla bluszczu  

4a Jodła pospolita  5  2 3 5 sztuk, opalikowane  

5 Jodła pospolita  8  3 6  

6 Usunięty       

7 Choina kanadyjska 3  1,5 2  

8 Lipa europejska  29  8 14 Drobny susz, na wysokości 4m wi-
sząca złamana gałąź średnicy 6cm  

9 Świerk zwyczajny  49  - 10 Podpora dla bluszczu   

10 Pień  55  - 3 Podpora dla bluszczu   

11 Usunięty       

12 Lipa europejska  28  7 14 Nieliczny drobny susz 

13 Jesion wyniosły  68  14 23 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

14 Jesion wyniosły  56  14 13 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  



 

15 Jesion wyniosły  7  2 3,5   

16 Sosna  62  8 23 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny susz 

17 Sosna  42  8 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
pochylona w stronę alejki  

18 Lipa europejska  96  15 20 Drobny i nieliczny średni susz, 

wilki  

18a Kalina koralowa  Krzew   1 1 5 sztuk,  

19 Jesion wyniosły  59  12 21 Na wysokości 15m 3 dziuple średni-
cy 10cm, owocniki huby do strące-
nia 

20 Dąb szypułkowy  73  10 22 Nieliczny średni susz  

21 Robinia biała  53  12 23 Nieliczny średni susz  

21a Platan klonolistny  8  3 5 Drobny susz  

22 Lipa europejska  47  8 16 Ogłowiona na wysokości 15m, do 
wysokości 0,4m ubytek wgłębny 
pnia z murszem i martwicą 

22a Jodła pospolita, choina kanadyjska, świerk pospolity 8 sztuk młodych nasadzeń  

23 Klon zwyczajny  53  12 20 Drobny susz  

24 Robinia biała  33  7 22 Drobny susz 

25 Robinia biała  42  10 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

26 Robinia biała  44  10 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem  

27 Robinia biała  39  12 21  

28 Robinia biała  54  10 22 Drobny susz  

29 Usunięta       

30 Robinia biała  45  8 21 Nieznacznie pochylona, drobny 
susz, po silnych cięciach   

31 Jesion wyniosły  31  10 18  

32 Usunięta       

33 Klon jawor  42  10 18 Drobny susz  

34 Robinia biała  52  12 21 Drobny susz  

35 Robinia biała  53  12 21 Drobny susz, porośnięta kwitnącym 
bluszczem  

36 Kasztanowiec biały  45  10 16  

37 Lipa europejska 5  1,5 3 Opalikowana  

38 Kasztanowiec biały  52  10 18 Żer szrotówka kasztanowcowiaczka, 

39 Robinia biała  40  12 19  

40 Dereń biały  Krzew   1 1,2 4 sztuki   

41 Buk pospolity  74  15 21  

42 Klon jawor  36  10 18 Drobny susz  

43 Orzech szary  78  20 21 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem,  

43a Dąb szypułkowy 6  2 5  

43b Jesion wyniosły  6  2 4  

44 Dąb szypułkowy  63  14 21 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem,  



 

44a Dąb szypułkowy 5  1,5 3  

45 Jesion wyniosły  33  8 16 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

46 Klon jawor  50  10 17 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

47 Lipa europejska  48  12 17 Drobny susz  

48 Lipa europejska  6  2 3  

49 Jesion wyniosły  78  22 24 Drobny susz  

Sektor E 

1 Klon polny  55  14 22 Drobny susz  

2 Świerk zwyczajny  49  8 22 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

3 Grab pospolity  35  10 16  

4 Grab pospolity  39  10 15 Drobny susz  

5 Usunięty       

6 Czereśnia owocowa  53  10 19 Drobny i średni susz w szczytowych 
partiach korony, tylce średnicy do 
15cm  

7 Lipa europejska  44  8 20 Drobny  susz, wilki  

8 Lipa europejska  56  12 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz, wilki  

9 Lipa europejska  82  18 22 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny nieliczny średni 

susz   

10 Lipa europejska  81  18 23 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny susz, na wysokości 

18m suchy konar średnicy 20cm, 

wilki  

11 Lipa europejska  61  14 20 Drobny susz, wilki  

12 Laurowiśnia wschodnia skupina młodych nasadzeń  

13 Lipa europejska  4  1,5 3  

14 Grab pospolity  4  2 3,5  

15 Lipa europejska  80  14 22 Drobny susz, wilki  

16 Lipa europejska  62  12 22 Drobny susz, do wysokości 1m 

ubytek wgłębny pnia z murszem i 

martwicą szerokości 10cm, wilki  

17 Lipa europejska  83  14 21 Drobny i średni susz, wilki  

18 Lipa europejska  47  8 19 Drobny i nieliczny średni susz, tylce 
średnicy do 8cm  

19 Grab pospolity  47  10 19 Drobny susz  

20 Lipa europejska  60  12 20 Drobny susz, wilki  

21 Usunięty       

22 Grab pospolity  37  10 17 Drobny susz, na wysokości 15m 
tylec średnicy 15cm   

23 Robinia biała  65  12 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

24 Robinia biała  65  15 22 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny i  nieliczny średni 

susz,  

25 Lipa europejska  57  12 22 Po cieciach    



 

26 Lipa europejska  41  10 16 Drobny susz, wilki  

27 Lipa europejska  41  10 18 Drobny susz, wilki 

28 Lipa europejska  64  12 20 Drobny susz, wilki  

29 Usunięty       

30 Lipa europejska  61  14 22 Drobny i nieliczny średni susz, 

wilki  

31 Lipa europejska  60  10 17 Drobny susz  

32 Lipa europejska  65  16 20 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny i nieliczny średni 

susz, wilki   

33 Klon jawor  26  8 15 Nieliczny drobny susz 

34 Klon jawor  3  2 3  

35 Klon jawor  58  14 19 Drobny susz  

36 Robinia biała  59  12 20  Drobny susz  

37 Robinia biała  43  10 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

38 Robinia biała  41  10 19 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
po cięciach  

39 Jesion wyniosły  51  15 23 Porośnięty kwitnącym bluszczem,  

40 Robinia biała  48  12 21 Drobny susz 

41 Robinia biała  38  8 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz w szczytowych partiach 
korony  

42 Robinia biała  54  14 22 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 

43 Robinia biała  57  14 22 Porośnięta kwitnącym bluszczem,  

44 Usunięty       

45 Robinia biała  60  10 20 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, na wysokości 3m suchy 

konar średnicy 15cm  

46 Lipa europejska  36  8 16 Drobny susz  

47 Robinia biała  48  10 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

48 Robinia biała  43  10 21  

49 Robinia biała  50  12 22 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

50 Robinia biała  42  12 21 Drobny susz  

51 Jesion wyniosły  29  8 21  

52 Robinia biała  47  8 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem,  

53 Lipa europejska  63  14 20 Drobny susz  

53a Robinia biała  

 

3 

3 

3 

2 

9 

9 

9 

6 

2 3 Nieprawidłowa do usunięcia  

54 Robinia biała  52  10 20  

55 Robinia biała  49  10 21  

56 Robinia biała  50  10 21  

57 Robinia biała  44  10 20  

58 Robinia biała  55  12 20  



 

59 Robinia biała  34  10 19 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 

60 Robinia biała  65  14 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, nieznacznie pochylona  

61 Robinia biała  49  10 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny i nieliczny średni susz  

62 Robinia biała  52  10 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny i nieliczny średni susz 

63 Robinia biała  49  10 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny i nieliczny średni susz 

64 Robinia biała  53  12 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem,  

65 Lipa europejska  52  12 19 Nieznacznie pochylona, drobny i 
średni susz  

66 Lipa europejska  82  15 20 Drobny i nieliczny średni susz, wilki  

67 Robinia biała  50  10 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny i nieliczny średni susz 

68 Klon jawor  56  12 20 Drobny susz  

69 Robinia biała  62  14 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem,  

Sektor F 

1 Grab pospolity  55  12 20 Drobny susz, do wysokości 2m uby-
tek wgłębny pnia z murszem i mar-
twicą szerokości 20cm  

2 Klon polny  55  10 19 Drobny susz, na wysokości 5m tylec 
średnicy 20cm , na wysoksoci 2m 
ubytek wgłębny pnia średnicy 20cm 
do ubytku kominowego pnia 

3 Grab pospolity  32  10 18  

4 Grab pospolity  32  12 19 Drobny susz,  

5 Jodła pospolita  67  10 23  

6 Grab pospolity  3  1,5 2  

6a Katalpa bignoniowa  5  2 4  

7 Lipa europejska  73  12 22 Wilki, po cięciach, do wysokości 

6m m pęknięcie podłużne pnia, 

grozi rozłamaniem, odciążyć i 

kształtować koronę 

8 Grab pospolity  33  7 17  

9 Grab pospolity  50  14 20  

10 Grab pospolity  44  12 17 Na wysokości 8m ubytek wgłębny 
pnia z murszem i martwicą 
20x40cm 

11 Choina kanadyjska  50  10 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem,  
w 80% sucha, ogłowić na wysokości 
10m, pozostawić jako podporę dla 
bluszczu  

12 Grab pospolity  33  8 16  

13 Lipa europejska  66  14 20 Wilki, drobny i nieliczny średni 

susz  

14 Grab pospolity  42  12 20 Drobny susz, owocniki huby do 
strącenia 

15 Lipa europejska  62  12 19 Wilki, dociąć złamane konary 



 

średnicy do 15cm, drobny i nie-

liczny średni susz  

16 Grab pospolity  38  12 18  

17 Lipa europejska  66  10 20 Korona zachodzi nad budynek, 

drobny susz, wilki  

18 Kasztanowiec biały  76  14 17 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny i nieliczny średni 

susz susz, żer szrotówka kaszta-

nowcowiaczka, 

19 Cis pospolty  Krzew   0,6 1,5 33 sztuki tworzące żywopłot  

20 Klon polny  67 210 12 19 Złamany na wysokości 1m, powa-

lony do usunięcia   

21 Klon polny  39  10 16  

22 Lipa europejska  73  14 20 Drobny i nieliczny średni susz, 

wilki  

23 Grab pospolity  6  2 4  

24 Usunięty       

25 Lipa europejska  34  8 12 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 

26 Lipa europejska  91  16 22 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, nieliczny drobny i średni 

susz  

27 Lipa europejska  62  12 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, wilki, drobny susz   

28 Lipa europejska  48  10 18 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
liczny drobny susz, wilki  

28a Kalina koralowa  Krzew   0,7 0,8 5 sztuk  

28b Lipa europejska 6  2 4 Opalikowany  

29 Lipa europejska  57  10 19 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz, wilki  

30 Lipa europejska  63  10 17 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, wilki, drobny i nieliczny 

średni susz  

31 Lipa europejska  65  12 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny susz, wilk  

32 Lipa europejska  54  12 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
wilki, drobny susz  

33 Klon jawor  30  8 15 Porośnięty kwitnącym bluszczem  

34 Lipa europejska  64  10 20 Na wysokości 1,5m ubytek 

wgłębny pnia z murszem i mar-

twicą 10x40cm, drobny susz, wil-

ki  

35 Śnieguliczka  Krzew   0,5 0,7 8 sztuk  

36 Wiąz szypułkowy  31  8 14 Drobny i nieliczny średni susz  

37 Robinia biała  62  8 12 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, korona jednostronna, do 

wysokości 3m rana powierzch-

niowa pnia po odłamanym kona-

rze szerokości 0,5m, ogłowiona 

na wysokości 10m, podpora dla 

bluszczu 

38 Lipa europejska  47  12 18 Drobny susz  



 

39 Lipa europejska  55  12 21 Porośnięta kwitnącym bluszczem,  

39a Klon srebrzysty 5  3 5 Opalikowany  

40 Lipa europejska  68  15 20 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

41 Robinia biała  53  10 20 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz nad alejką  

42 Wiśnia ptasia  37  8 19 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

43 Lipa europejska  95 298 14 21 Drobny i nieliczny średni susz, na 

wysokości 6m ubytek wgłębny 

pnia wysokości 2m na przestrzał, 

brak 2/3 masy pnia, zagraża bez-

pieczeństwu, do usunięcia   

43a Klon polny  5  1,5 2  

43b Lipa europejska 5  1,5 2  

43c Klon polny 6  2 3  

44 Cis pospolity  krzew  0,7 0,5 10 sztuk  

44a Jesion wyniosły  6  2 4  

45 Klon jawor  57  12 20 Drobny susz  

46 Lipa europejska  60  12 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem,  

47 Lipa europejska  39 
47 
59 

 15 22 Porośnięta kwitnącym bluszczem, 
zrosłodrzew,  

48 Lipa europejska  67  8 20 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, wilki  

49 Lipa europejska  73  14 21 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem,  

50 Lipa europejska  34  7 12  

51 Jaśminowiec wonny Krzew   1 1,7 9 sztuk  

52 Lipa europejska  41  8 15  

53 Jesion wyniosły  65  14 22  

54 Pień  40   6 Podpora dla bluszczu  

55 Wiąz szypułkowy  54  14 18 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 
drobny susz  

56 Forsycja pośrednia  Krzew   1 1,5 6 sztuk  

57 Jesion wyniosły  77  16 21 Porośnięty kwitnącym blusz-

czem, drobny susz  

58 Lipa europejska  56  8 17 Drobny średni susz 

58a Grab pospolity  5  1,5 4  

59 Robinia biała  63  10 19 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, korona jednostronna nad 

drogą,  

60 Robinia biała  61  10 19 Porośnięta kwitnącym blusz-

czem, nieznacznie pochylona w 

stronę alejki, drobny susz  

61 Klon polny  26  7 12  Pochylony  

62 Jesion wyniosły  34  10 19 Drobny susz nad alejką  

63 Klon jawor  53  12 20 Porośnięty kwitnącym bluszczem, 



 

drobny susz  

64 Jesion wyniosły  42  10 20 Drobny susz  

65 Lipa europejska  38  10 16 Korona zdeformowana, prowadnik 
do wysokości 6m wygięty w stronę 
drogi, , wilki, drobny susz  

66 Wiąz szypułkowy  34  7 18 Wilki, drobny susz   

67 Lipa europejska  18  6 12 Drobny susz  

68 Lipa europejska  30  8 15  

69 Usunięty       

70 Robinia biała  59  3 14 Podpora dla bluszczu, obniżyć do 
wysokości  6m 

71 Jesion wyniosły  64  16 22 Korona jednostronna nad drogą, 

drobny i średni susz  

72 Lipa europejska  74  12 18  

73 Głóg pośredni  19  5 8  

74 Głóg pośredni  21  5 8  

75 Robinia biała  29  7 15 Porośnięta kwitnącym bluszczem,  

76 Lipa europejska  22  6 8 Drobny susz  

77 Lipa europejska  56  8 20 Drobny susz  

78 Lipa europejska  46  10 17  

79 Lipa europejska  70  14 21 Drobny i nieliczny średni susz  

79a Klon polny 5  2 4  

80 Klon polny  41  10 15  

81 Różanecznik  Krzew   0,6 0,6 3 sztuki   

82 Ostrokrzew skupina 
młodych nasadzeń  

     

Sektor G 

1 Wiśnia ptasia  51  10 14 Drobny susz nad drogą  

2 Lipa europejska  56  12 21 Drobny susz  

3 Lipa europejska  66  10 21 Drobny susz nad drogą  

4 Grab pospolity  31  8 17  

5 Grab pospolity  48  10 16 Do wysokości 1,5m ubytek wgłębny 
pnia z murszem i martwicą szeroko-
ści 15cm, drobny i nieliczny  średni 
susz, na wysokości 10m usunąć 
konar z ubytkiem  

6 Grab pospolity  3  1,5 2 Opalikowany  

7 Grab pospolity  57  12 20 Drobny i nieliczny średni susz  

8 Grab pospolity  3  1,5 2 Opalikowany  

9 Klon polny  47  12 16 Do wysokości 2,5m ubytek wgłębny 
pnia z murszem i martwicą szeroko-
ści 15cm 

10 Lipa europejska  57  10 21  

11 Grab pospolity  4  1,5 3,5  

12 Jaśminowiec wonny  Krzew   1,5 2 7 sztuk  

13 Lipa europejska  41  10 20 Na wysokości 1m ubytek wgłębny 
pnia 5x30cm, drobny susz, wilki  



 

14 Grab pospolity  41  12 21 Drobny susz w szczytowych partiach 
korony, pochylony  

15 Lipa europejska  83  16 22 Drobny susz 

16 Grab pospolity  2 
3 

 2 3  

17 Grab pospolity  46  14 21 Drobny i średni susz, w szczytowych 
partiach korony  

18 Grab pospolity  52  10 20 Drobny susz  

19 Grab pospolity  61  14 21 Do wysokości 8m 5 dziupli do 

ubytku kominowego pnia, nie-

znacznie pochylony, liczny drob-

ny i sredni susz  

20 Grab pospolity  59  14 20 Drobny  susz  

21 Lipa europejska  70  14 21 Drobny susz, wilki  

22 Lipa europejska  78  12 22 Drobny susz  

23 Grab pospolity  żywopłot   1,5 2  

24 Lipa europejska  46  10 7 Drobny susz  

25 Lipa europejska  47  12 18 Drobny susz  

26 Lipa europejska  78  14 23 Drobny susz   

27 Grab pospolity  46  12 18  

28 Grab pospolity  4  2 3 Opalikowany  

29 Lipa europejska  72  10 22 Nieznacznie pochylona, drobny 

susz, wilki  

30 Lipa europejska  76  14 22 Wilki,  po cieciach  

31 Grab pospolity  51  14 20 Drobny susz  

32 Grab pospolity  51  12 19 Drobny i nieliczny średni susz w 
szczytowych partiach korony  

33 Cyprysik groszkowy  2  0,5 1,8  

34 Bukszpan wieczniezie-
lony  

Krzew   0,5 0,5 2 sztuki 

35 Kasztan jadalny  3  1,5 2 Opalikowany  

36 Róża ozdobna skupina krzewów wysokości do 1m 

Sektor H 

1 Grab pospolity  4  1,5 5  

1a Lipa europejska 5  2 3  

1b Grab pospolity 6  2 3  

2 Lipa europejska  69  12 21  

3 Grab pospolity  53  8 14 Do wysokości 0,6m ubytek wgłębny 
pnia z murszem i martwicą szeroko-
ści 30cm, ogłowiona na wysokości 
9m 

4 Grab pospolity  46  8 14 Ogłowiona na wysokości 10m, na 
wysokości 0,3m ubytek wgłębny 
pnia z murszem i martwicą średni 
20cm 

5 Żywotnik zachodni + 
bez czarny  

Krzew   4 3  

5a  Róża ozdobna skupina krzewów wysokości do 1m 



 

5b Wierzba biała  5  2 4  

6 Grab pospolity  45  10 19 Drobny susz, w odziomku ubytek 
wgłębny pnia z murszem i martwicą 
szerokości 40cm 

7 Lipa europejska  86  12 22 Nieliczny drobny susz  

8 Lipa europejska  36  5 8 Ogłowiona na wysokości 8m, na 
wysokości 2m dziupla średnicy 5cm 

9 Lipa europejska  64  10 18  

10 Lipa europejska  63  12 21 Drobny i nieliczny średni susz, 

wilki  

11 Kasztanowiec biały  85  14 21  

12 Jesion wyniosły  63  14 19 Drobny susz  

13 Jesion wyniosły  38 
31 

 10 10 Drobny susz,  

14 Grab pospolity  żywopłot  1 1,5  

15 Klon zwyczajny  47  12 21  

16 Grab pospolity  55  12 19 Drobny susz,  

17 Grab pospolity  51  14 21 Drobny i nieliczny średni susz  

18 Grab pospolity  83  14 20 Rozwidla się na wysokości 1,8m, 

drobny i nieliczny średni susz  

19 Lipa europejska  77  12 22 Na wysokości 2m ubytek wgłębny 

pnia z murszem i martwicą 

50x20m, drobny susz, nieznacz-

nie pochylona  

19a Klon srebrzysty 5  2 4  

20 Świerk zwyczajny  39  6 17  

21 Orzech włoski  38 
33 

 12 14 Drobny i nieliczny średni susz  

22 Cis pospolity szpaler krzewów wysokości do 1m, 22 sztuki 

22a Bukszpan wieczniezie-
lony  

Żywopłot   0,5 0,5  

22b Grab pospolity  5  1 3,5 8 sztuk, opalikowane  

23 Śnieguliczka  Krzew   1 1,5 3 sztuki  

24 Lipa europejska  66 207 10 16 Na wysokości 3m ubytek wgłębny 

pnia 40cm, ogłowiona na wyso-

kości 15m, pochylona w stronę 

alejki, zagraża bezpieczeństwo 

do usunięcia    

25 Lipa europejska  85  15 20 Drobny i nieliczny średni susz  

26 Lipa europejska  72  15 20 Drobny i nieliczny średni susz  

27 Grab pospolity  51  10 16 Drobny susz, do wysokości 2m uby-
tek wgłębny pnia szerokości 20cm 

28 Lipa europejska  70  14 21 Na wysokości 3m ubytek wgłębny 

pnia z murszem i martwicą 

60x20cm, wilki po cięciach   

29 Grab pospolity  52  14 19 Drobny susz  

30 Grab pospolity  75  15 21 Drobny i średni susz, tylce śred-

nicy do 15cm po silnych cięciach  

31 Grab pospolity  37  10 20 Drobny i nieliczny średni susz, na 



 

wysokości 15m wiszący konar śred-
nicy 8cm na wysokości 0,4m ubytek 
wgłębny pnia po odciętym konarze 
średnicy 30cm 

32 Grab pospolity  48  12 20 Drobny susz  

33 Grab pospolity  42  12 18 Drobny susz  

34 Bukszpan wieczniezie-
lony  

Krzew   0,5 0,5  

35 Forsycja pośrednia  Krzew   1,5 1,5  

36 Różanecznik  Krzew   0,5 0,5  

37 Grab pospolity  3  1,5 2  

37a Klon jawor  2 
2 

 1,5 2  

38 Grab pospolity  49  12 19 Drobny i nieliczny średni susz  

39 Grab pospolity  72 226 14 20 Do wysokości 1,5m ubytek 

wgłębny pnia z murszem i mar-

twicą szerokości 60cm, na wyso-

kości 1,5m ubytek wgłębny pnia z 

murszem i martwicą średnicy 

3cm po odciętym konarze, drob-

ny susz, zagraża bezpieczeństwu 

do usunięcia   

39a Róża ozdobna skupina krzewów wysokości do 1m 

39b Bukszpan wieczniezie-
lony  

Żywopłot   0,3 0,3  

40 Grab pospolity 63  12 18 Drobny susz  

41 Kasztanowiec biały  70  14 18 Żer szrotówka kasztanowco-

wiaczka, po cięciach kształtują-

cych  

41a Kasztanowiec czerwony  5  1,5 3 3 sztuki  

41b Klon zwyczajny kulisty  6  1 2,5 10 sztuki  

42 Kasztanowiec biały  80  15 19 Żer szrotówka kasztanowco-

wiaczka, 

43 Kasztanowiec biały  63  14 20 żer szrotówka kasztanowco-

wiaczka, drobny susz  

44 Kasztanowiec biały  83  15 20 Drobny susz, żer szrotówka kasz-

tanowcowiaczka, 

45 Jabłoń owocowa  44  7 14 Drobny susz  

45a Kalina koralowa  Krzew   1 1,5 5 sztuk  

45b Cis pospolity szpaler krzewów wysokości do 0,7m  

45c Jaśminowiec wonny  Krzew   0,7 1,2 5 sztuk  

45d Kasztanowiec jadalny  3  1 1,8 Opalikowany  

46 Jabłoń owocowa  23  7 14 Drobny susz  

47 Jabłoń owocowa  25 
21 

 7 10  

48 Jabłoń owocowa  29  7 12  

49 Jabłoń owocowa  45  8 14 Drobny susz  

50 Jabłoń owocowa  24  6 10  

51 Jesion wyniosły  7  6 9  



 

52 Jarząb pospolity  8 
20 
16 

 6 8  

53 Jarząb pospolity  16 
14 
10 

 6 8  

54 Jarząb pospolity  17  5 8  

55 Jarząb pospolity  18  6 10  

56 Jarząb pospolity  14 
17 

 5 8  

57 Jarząb pospolity  21  6 8  

58 Jarząb pospolity  10  3 4  

59 Bukszpan wieczniezie-
lony  

Krzew   1 1  

60 Świerk zwyczajny  3  1,5 1,5  

61 Kasztanowiec biały  95  16 18 Do wysokości 3m liczne ubytki 

pnia po odciętych konarach 

średnicy do 30cm, żer szrotówka 

kasztanowcowiaczka, drobny 

susz  

62 Kasztanowiec biały  86  15 18 Do wysokości 1,7m rana po-

wierzchniowa pnia na 1/3 obwodu 

pnia, żer szrotówka kasztanow-

cowiaczka, drobny i nieliczny 

średni susz  

63 Kasztanowiec biały  61  14 18 Drobny susz, żer szrotówka kasz-

tanowcowiaczka, 

64 Kasztanowiec biały  4  2 3 Opalikowany  

65 Kasztanowiec biały  70  15 19 Drobny susz, żer szrotówka kasz-

tanowcowiaczka, 

66 Kasztanowiec biały  62  15 18 Drobny susz, żer szrotówka kasz-

tanowcowiaczka, 

67 Kasztanowiec biały  54  12 18 Żer szrotówka kasztanowcowiaczka, 
drobny susz  

68 Kasztanowiec biały  65  14 18 Drobny susz, żer szrotówka kasz-

tanowcowiaczka, 

69 Żywotnik, cyprysik, świerk conica, tawuła, irga berberys, bukszpan, trzmielina młode nasadzenia  

69a Jałowiec płożąc + żywotnik zachodni młode nasadzenia krzewów 47 sztuk  

69b Wierzba japońska  2  0,5 1,5 3 sztuki  

70 Usunięta       

71 Usunięty       

72 Klon zwyczajny  51  12 18 Po cięciach   

73 Świerk zwyczajny 3  1 1,5 3 sztuki  

73a Choina kanadyjska 3  1,5 2  

74 Świerk zwyczajny  30  6 17  

75 Świerk zwyczajny  34  7 18 Suchy do usunięcia   

76 Świerk zwyczajny  33  7 18 Drobny susz  

77 Choina kanadyjska  10  3 4  

78 Świerk zwyczajny  34  6 18  



 

79 Wierzba biała zwisła  54  12 10 Drobny susz  

80 Jesion wyniosły  16  7 14  

81 Świerk zwyczajny  18  4 15  

       

82 Dereń biały  Krzew   1 1 3 sztuki  

83 Porzeczka alpejska  źywopłot  0,4 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Bilans terenu : 
- pow. przebudowywanych alejek parkowych    1780,41 m2 

- pow. odtwarzanych trawników     1571,00 m2 

- sadzenie drzew liściastych i iglastych w doły 1/0,7m z  40 szt 

- sadzenie krzewów       274 m2 

- sadzenie roślinności okrywowej     200,00 m2 

 

 

5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY  

    OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY 

    PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZA 

    GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

 
Park jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 114/84 z  

19.09.1984. 

Dla rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie uzyskano uzgodnienie Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu.  

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
Teren nie jest zlokalizowany w strefie eksploatacji górniczej 

 

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu lub robót  

    budowlanych. 
 Park  jest obiektem zabytkowym, w związku z czym zastosowano nawierzchnie alejek parkowych 

z materiałów szlachetnych, dostosowanych i dopuszczanych w tego typu założeniach ogrodowych. 

 

8. Dane techniczne charakteryzujące oddziaływanie przedsięwzięcia na  

  środowisko. 
 
Przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych znaczących zmian dla środowiska naturalnego i nie będzie 

uciążliwa dla środowiska.  

 

8.1 Emisja gazów do powietrza. 

Przebudowa nawierzchni alejki parkowej nie spowoduje emisji gazów do atmosfery. 

 

8.2 Hałas. 

Przebudowa nawierzchni alejki parkowej nie spowoduje zwiększenia natężenia hałasu 

 

8.3 Skażenie gleby i wód gruntowych. 

Przebudowa nawierzchni alejki parkowej nie spowoduje skażenia gleby i wód gruntowych. 

 

8.4 Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące. 

Przebudowa nawierzchni alejki parkowej nie stworzy źródeł zagrożeń elektromagnetycznym pro-

mieniowaniem niejonizującym. 

 

 
 
 
 
 



 

8.5 Wpływ budowy na istniejący drzewostan. 

Przebudowa nawierzchni alejki parkowej wpłynie korzystnie na istniejący drzewostan poprzez 

przeprowadzenie zabiegów leczniczych i usunięcie drzew suchych i zamierających będących źró-

dłem patogenów chorobotwórczych. Polepszy się stan fitosanitarny kompleksu parkowego jak i 

zadrzewień sąsiadujących. 

Skład gatunkowy zadrzewień zostanie utrzymany, uzupełniony o nowe egzemplarze, zapewniające 

ciągłość nasadzenia alejowego i prawidłowe następstwo wieko drzew. 

 

8.6 Gospodarka odpadami. 

Podczas wykonywania robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci: 

- masy ziemne [17.05.04] pochodzące z wykonania koryta i likwidacji starej nawierzchni 

 – 675,79 m3  w całości przewidziano do na składowisko odpadów komunalnych  

Wyżej wymienione odpady zostaną usunięte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 24 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206.  

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
Zgodnie z art. 34.ust. 3.pkt5 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016 poz. 290 z 8 marca 2016 r.) 

obszarem oddziaływania projektowanego obiektu zawiera się w obszarze działki 430, km nr 2, 

obręb Klisino. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego nie wykroczy poza granicę działki 

objętej inwestycją. Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności 

nie pozbawia dostępu do drogi publicznej użytkowników, nie pozbawia możliwości korzystania 

z wody, kanalizacji,  energii elektrycznej, środków łączności, możliwości dojazdów do posesji 

znajdujących się w obrębie w/w inwestycji, nie ogranicza dostępu do światła dziennego do 

pomieszczeń w istniejących budynkach sąsiednich, a także nie powoduje utrudnienia w 

prawidłowej zabudowie działek sąsiednich. Inwestycja nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa 

ludzi i mienia, nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych oraz nie powoduje 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 

Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu analizowano uwarunkowania wynikające z przepi-

sów zawartych w następujących aktach prawnych. 

 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 8 marca 2016r.)  

8 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 124 29 stycznia 2016 

r.) 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r poz 1422 z 18 września 2015 r.) 

17 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 260 

20 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z późn. zm.) 

22 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 27 lutego 2015 r.) 

28 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 18 stycznia 2016 r. poz . 71 ) 

36 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) 

  

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu  

    budowlanego lub robót budowlanych. 
 

Projekt stanowi opracowanie wielobranżowe zawierające projekty : 

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni  

Opracował: 
 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

 

 

METRYKA 

 

 
 

Nazwa i adres obiektu budow-

lanego: 

Przystosowanie do potrzeb współczesnych  oraz remont 
ciągów komunikacyjnych w obszarze zabytkowego parku 
w Klisinie 
ETAP IV – Remont nawierzchni alejek parkowych wraz z 
projektem gospodarki drzewostanem, nasadzeń zastęp-
czych i uzupełniających  
  

 

Numery działek: na działce nr: 430 k.m.2, obręb Klisino 

 

Imię i nazwisko lub nawa in-

westora oraz jego adres: 

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie,  
Klisino 100, 48-118 Lisięcice, woj. Opolskie 
 

Imię i nazwisko  

oraz adres projektanta, spo-

rządzającego informację: 

mgr inż. arch. krajobrazu Marcin Czyżowski    

45-314 Opole 

ul. Słubicka 17 

 

 
 
 
 
 
 



 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotyczące ochrony zdro-

wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 126 ). 

  

Obiekt:  Przystosowanie do potrzeb współczesnych oraz remont ciągów komunikacyj-

nych w obszarze zabytkowego parku w Klisinie; ETAP IV – Remont nawierzchni alejek 

parkowych wraz z projektem gospodarki drzewostanem, nasadzeń zastępczych i uzupełnia-

jących  

  Działka nr 430 k.m.2, obręb Klisino 

 

 11.1. Zakres projektowanych robót. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- przebudowa nawierzchni alejek parkowych 

- przebudowa elementów małej architektury 

- usuwanie drzew w ramach cięć sanitarnych 

- prace pielęgnacyjne w koronach drzew 

- nasadzenia zamienne i uzupełniające 

- odtworzenie trawników przy uprawie mechanicznej i ręcznej 

 

 11.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Roboty należy realizować w kolejności: 

- roboty przygotowawcze: usuwanie drzew w ramach cięć sanitarnych 

- roboty przygotowawcze: cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 

- roboty przygotowawcze: zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy 

- roboty przygotowawcze: usunięcie starych elementów zagospodarowania terenu 

- przebudowa nawierzchni alejek 

- przebudowa i ustawienie elementów małej architektury 

- sadzenie drzew i krzewów 

- renowacja trawników typu parkowego 

 

 11.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie zabytkowego parku w granicach projektowanych robót występuje obiekt kubaturowy – 

kaplica parkowa, jednakże przewidywane roboty budowlane nie maja bezpośredniego wpływu na 

okoliczne obiekty budowlane. 

 

 11.4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stanowić  zagrożenie  

     bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Miejscem ewentualnego zagrożenia w trakcie robót mogą być rejony wejść na teren parku, oraz 

alejek parkowych i ich skrzyżowań. Prace należy prowadzić z wyłączeniem ruchu w rejonach pro-

wadzonych prac budowlanych.  

 

 11.5. Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót budowlanych-drogowych. 

Prowadzone roboty związane z przebudową alejek parkowych, spowodują lokalne utrudnienie 

komunikacyjne i związane z tym zagrożenie bezpieczeństwa. 

Roboty budowlane należy wykonać przy czasowym wygrodzeniu i oznakowaniu części parku 

miejskich, gdzie pracował będzie sprzęt mechaniczny. Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

nie jest wymagany. 

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym wykonane będą przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicz-

nego a w terenie uzbrojonym należy prowadzić roboty ręcznie. 



 

W przypadku napotkania w czasie robót na uzbrojenie w lokalizacji innej niż podano to na planie 

sytuacyjnym projektu przerwać roboty, powiadomić użytkownika sieci i dalsze roboty prowadzić 

pod jego nadzorem. 

Roboty wykonane w pobliżu przewodów linii energetycznych w odległości liniowej poziomo od 

skrajnych przewodów mniejszej niż: 

- 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV należy prowadzić pod   nad-

zorem i wg zaleceń Z.E. z uwagi na wysoki stopień zagrożenia, 

- 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV należy  

prowadzić pod nadzorem i wg zaleceń Z.E. z uwagi na wysoki stopień zagrożenia. 

 

 11.6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktażu pracowników przed przystą- 

     pieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

Wszyscy pracownicy powinni przed rozpoczęciem robót zostać przeszkoleni w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny robót z uwzględnieniem przewidywanego zakresu robót branżowych. Wszyst-

kie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być prowadzone z zacho-

waniem przepisów BHP określonych w rozporządzeniu Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z 

28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano montażo-

wych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 nr 13 poz. 93). 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

-  bezpieczne prowadzenie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drzewostanu, 

-  bezpieczne prowadzenie robót ziemnych,  

-  bezpieczne rozładowanie i składowanie materiałów i elementów wielkogabarytowych, 

-  bezpieczne prowadzenie robót przy użyciu specjalistycznego sprzętu do budowy,   

    transportu i montażu. 

 

 11.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

     podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego  

     zagrożenia. 

Najważniejszymi środkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas prac w obiekcie 

są: 

-  oznakowanie miejsca robót   

-  protokolarne przyjęcie informacji o uzbrojeniu branżowym od użytkowników sieci, 

-  używanie właściwych materiałów i wyrobów zgodnych z dokumentacją techniczną  

   posiadających właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich  

   przeznaczeniem, 

-  zatrudnienie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, przeszkolonych w  

   zakresie  technologicznym i bhp, 

-  zapewnienie właściwych technologii do rodzaju robót z zastosowaniem odpowied- 

   niego sprzętu i narzędzi oraz zabezpieczeń osobistych,  

-  zapewnić bezpieczne przejścia na budowie  

-  ustalenie harmonogramu prac uniemożliwiającego powstanie spiętrzeń i nakładania  

   się prac branżowych, 

-  zabezpieczenie budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

 11.8. Drogi ewakuacyjne. 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dojazd do strefy robót i ewakuacja odbywać się będzie drogą 

wojewódzką DW 417. 
         Opracował: 
 
 

 


