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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni wraz 

z określenie planowanej gospodarki drzewostanem w związku z planowaną realizacją 

przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach”. 

Podstawa opracowania: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 

kwietnia 2004r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 roku w sprawie opłat 

dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz.2306) 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa – podkład geodezyjny w skali 1:500 

 Wizja lokalna w miesiącu: czerwiec 2013 r. 

Zainwentaryzowane drzewa i krzewy o numerach inwentaryzacyjnych od 1 do 49 zostały 

naniesione na plan sytuacyjny w skali 1:500 (rys. nr 2/Z) i scharakteryzowane w formie 

tabelarycznej. 

 

 

2. OPIS ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 

Zieleń na analizowanym obszarze stanowią drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. 

Pod względem różnorodności gatunkowej większą zaobserwowano wśród gatunków liściastych. 

Z gatunków dominujących można wymienić: brzozę brodawkowatą, lipę szerokolistną czy 

topolę osika. Gęste zarośla tworzą różne gatunki wierzb oraz śliwa ałycza. Sferycznie pojawiają 

się gęste i rozległe zbiorowiska sosny pospolitej. 

Zieleń w dużej mierze złożona z gatunków rodzimych przy ogólnym dobrym stanie 

zdrowotnym. Zieleń typowa dla otoczenia zbiorników i cieków wodnych. Uzupełnienie mogłyby 

stanowić krzewy liściaste o zróżnicowanej porze i kolorze kwitnienia.  

Poniżej w tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów na 

terenie plan owianego przedsięwzięcia. 

W tabeli przedstawiono : 

 numery inwentaryzacyjne; 

 gatunki drzew i krzewów; 

 parametry drzew i krzewów (średnica i obwód pnia, średnica korony, wysokość,);  

 w uwagach - szacunkowy wiek, stan zachowania drzew i krzewów, powierzchnia 

krzewów, oraz przeznaczenie zieleni, stan zdrowotny, walory, defekty. 
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Tabela nr 1 Inwentaryzacja zieleni i jej gospodarka 

Nr 
inw. 

Nazwa gatunkowa 
Średnica 

pnia 
[cm] 

Obwód 
pnia 
[cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysokość 
 

[m] 
Uwagi 

1 
Sosna pospolita - 
zalesienie 

- - - - 
wiek drzew około 15 lat, cięcie 
techniczne sosen - 25 szt.,  

2 Jesion wyniosły - - - - cięcia techniczne 

3 Topola osika - - - - 3- konarowa, cięcia techniczna 

4 Klon zwyczajny - - - - 
wiek do 10 lat, egzemplarz 2-
konarowy, cięcia techniczne 

5 Topola osika - - - - 
konar przewiesz się nad 
projektowanym utwardzeniem, 
cięcia techniczne 

6 Topola osika 22 70 6 10 cięcia techniczne 

7 Topola osika 15 48 4,5 9 cięcia techniczne 

8 Wierzba krucha 36 113 9 13 
egzemplarz wielokonarowy, cięcia 
techniczne 

9 Lipa szerokolistna 6 18 2,5 4 wiek do 10 lat, stan dobry 

10 Lipa szerokolistna 6 20 2 2 

wiek do 10 lat, wykazuje objawy 
żerowania owadów i choroby 
grzybowej, pęknięcie podłużne 
pnia, do usunięcia, nie rokuje 

11 Lipa szerokolistna - - 2 2,5 
wiek do 10 lat, krzewi się na 
wysokości poniżej 1,3m, wykazuje 
objawy choroby grzybowej 

12 Lipa szerokolistna 8 24 2,5 5 wiek do 10 lat, stan dobry 

13 Czeremcha amerykańska 
21 

17 

65 

55 
7 9 

rozwidla się pod kątem ostrym  
- w przyszłości grozi rozłamaniem, 
stan dobry,  

14 Lipa szerokolistna - - 2 3,5 
wiek do 10 lat, Krzewi się na 
wysokości poniżej 1,3 m, ślady 
żerowania owadów  

15 Lipa szerokolistna - - 1,5 2 
wiek do 10 lat, Krzewi się na 
wysokości poniżej 1,3 m, ślady 
żerowania owadów 

16 Lipa szerokolistna 15 48 6 8 cięcia techniczne 

17 Topola osika 29 92 8 12 cięcia techniczne 

18 Topola osika 16 49 5 9 cięcia techniczne 

19 Topola osika 
18 

15 

56 

46 
4 9 

egzemplarz dwukonarowy, cięcia 
techniczne, korona jednostronna, 
egzemplarz słaby 

20 Topola osika -skupina 3 szt. 
14 
14 
11 

45 
46 
35 

3 8 
1 szt. obumarła - do usunięcia 
(obw. 35 cm), pozostałe do cięć 
technicznych, słabe egzemplarze 

21 Topola osika 17 53 3 8 
słaby egzemplarz, do 
zabezpieczenia 

22 Topola osika 10 30 3 7 
egzemplarz słaby, pochylony, do 
zabezpieczenia 

23 Topola osika  20 63 4 8 cięcia techniczne 

24 Topola osika  18 57 5 6 posusz, cięcia sanitarne 

25 Brzoza brodawkowata 15 46 5 8 cięcia techniczne 
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26 Robinia biała - - - - cięcia techniczne 

27 Korzeń wystający - - - - frezowanie 

28 Robinia biała - - - - cięcia techniczne 

29 Topola berlińska 42 134 6 15 
cięcia techniczne, do 
zabezpieczania na czas budowy 

30 Topola 24 75 - - obumarłe drzewo do usunięcia 

31 Świerk pospolity 
 

pow. 50 - - cięcia techniczne 

32 
Sosna pospolita - szpaler 
+ 1 szt. brzoza 
brodawkowata 

- - - - 
cięcia techniczne 18 szt. sosen 
oraz 1 szt. brzoza  

33 Dąb czerwony - - - - cięcia techniczne 

34 
Topola osika wraz z 
brzozą brodawkowatą- 
zarośla 

- - - - 

występują też sporadycznie siewki 
czeremchy amerykańskiej w wieku 
do 10 lat- do usunięcia, zarośla 
poddać cięciom technicznym 

35 Robinia biała - skupina - - - - 
w skupinie występują 2 szt. sosny 
pospolitej, zarośla poddać cięciom 
technicznym 

35a Śliwa ałycza - skupina - - - - cięcia techniczne 

36 
Wierzba wąskolistna wraz 
ze śliwą ałyczą 

- - - - cięcia techniczne 

37 Modrzew europejski - - - - 
atrakcyjny egzemplarz, należy 
chronić przed uszkodzeniem 

38 Dąb czerwony 10 32 6 6 
zabezpieczyć na czas budowy, 
poddać cięciom technicznym 

39 Żarnowiec miotlasty - - - - 

do usunięcia około 7 m
2
 które 

kolidują z nowym 
zagospodarowaniem, krzewy  
w wieku do 10 lat, część krzewów 
obumarłych 

40 Wierzba biała - - - - 
forma krzaczasta, powierzchnia 
4m

2
, do usunięcia, koliduje z nowym 

projektem zagospodarowania 

41 Śliwa ałycza - - - - 
powierzchnia 6 m

2
, koliduje  

z nowym projektem 
zagospodarowania, do usunięcia 

42 Bez czarny - - 7,5 8 
bardzo stary i wartościowy 
egzemplarz, 

43 Śliwa ałycza - - 5 4 cięcia techniczne 

44 Brzoza brodawkowata - - - - 
cięcia techniczne, wartościowy 
egzemplarz soliterowy 

45 
Brzoza brodawkowata - 
skupina 

- - - - wiek powyżej 10 lat 

46 
Brzoza brodawkowata + 
jarząb pospolity 

- - - - 
wiek powyżej 10 lat, cięcia 
techniczne 

47 
Brzoza brodawkowata - 
szpaler 

- - - - 
stare piękne egzemplarze, 
ochraniać przed uszkodzeniem 

48 Brzoza brodawkowata - - - - 
wiek powyżej 10 lat, cięcia 
techniczne 

49 Jesion wyniosły - - - - 
wiek powyżej 10 lat, cięcia 
techniczne 
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3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI NA CZAS BUDOWY 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykaz zielenie wymagającej 

zabezpieczenia na czas budowy. 

 

Tabela Nr 2 Zieleń przeznaczona do zabezpieczenia na czas budowy 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Średnica pnia 

[cm] 
Nr inw. 

1 Jesion wyniosły - 2 

2 Topola osika - 3 

3 Topola osika - 5 

4 Topola osika 22 6 

5 Topola osika 15 7 

6 Czeremcha amerykańska 21,  17 13 

7 Lipa szerokolistna 15 16 

8 Topola osika 29 17 

9 Topola osika 16 18 

10 Topola osika 18,  15 19 

11 Topola osika- skupina 2 szt. 14,  14 20 

12 Topola osika 17 21 

13 Topola osika 10 22 

14 Topola osika  20 23 

15 Topola osika  18 24 

16 Brzoza brodawkowata 15 25 

17 Topola berlińska 42 29 

18 Modrzew europejski - 37 

19 Dąb czerwony 10 38 

 
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym dot. prawa budowlanego oraz przepisów 

o ochronie zieleni należy zabezpieczyć drzewa będące na terenie budowy w sposób chroniący 

przed mechanicznymi uszkodzeniami. Zabezpieczenie obejmuje ochronę korzeni, pni oraz 

korony drzew. W zależności od wymogów i konieczności zabezpieczenia można dokonać 

w następujący sposób: 

 Pnie – zabezpieczyć należy miejsca narażone na kontakt ze sprzętem podczas 

wykonywania prac. Do zabezpieczenia pni można zastosować deski przyłożone 

do wcześniej położonej wokół pnia derki lub maty ze słomy. Minimalna wysokość 

konstrukcji – 150 cm  Deski następnie mocuje się taśmami stalowymi lub 

opaskami. Prawidłowa konstrukcja zabezpieczająca powinna opierać się 

o podłoże.  

 Korzenie – zabezpieczenie obejmuje obszar występowania korzeni – strefie 

korzeniowej. Ochrona polega m.in. na wygrodzeniu terenu strefy korzeniowej, 
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wyznaczenie tras i dróg poza strefą korzeniową. W razie konieczności 

zastosowanie tymczasowych nawierzchni, które gwarantują równomierne 

rozłożenie ciężaru maszyn i sprzętu. Zabezpieczenie jest również wymagane 

w przypadku składowania wszelkich materiałów pod koronami drzew. Stosowane 

podkłady powinny zapewniać skuteczną wymianę gazową. Nie powinny również 

zagrażać korzeniom podpowierzchniowym. 

 Korony – do podstawowych sposobów zabezpieczania koron drzew należy 

wygrodzenie obszaru pod koroną (poza strefą korony) oraz wyznaczenie tras poza 

strefą korony. 

Wszelkie działania polegające na m.in. składowaniu w obrębie strefy korony 

niezabezpieczonych przed dostaniem sie do gruntu materiałów zmieniających chemizm gleby 

oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadów i ścieków a także 

składowanie materiałów ograniczających wymianę gazową w strefie korzeniowej są 

niedopuszczalne.  

Za niedopuszczalne uznaje się również palenie pod drzewami ognisk oraz poruszanie się 

pojazdami zagęszczającymi glebę i powodującymi obrywanie korzeni w obrębie strefy 

korzeniowej. Za dopuszczalne należy uznać poruszanie się pojazdów po uprzednio 

przygotowanej drodze tymczasowej zapewniającej skuteczną ochronę. 

 

4. GOSPODARKA ZIELENIĄ NA TERENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykazy zieleni przeznaczonej do usunięcia 

w związku z realizacją przedsięwzięcia (tabele nr 3 i 4) oraz wykaz zieleni przeznaczonej do 

usunięcia wymagającej uzyskania zezwolenia na wycinkę (tabela nr 6) wraz z bilansem zieleni 

(tabele nr 5 i 7). Dodatkowo w tabeli nr 8 przedstawiono wykaz zieleni wymagającej 

przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych i technicznych. 

 
Tabela Nr 3 Zieleń przeznaczona do usunięcia - kolidująca z projektem 

L.p. Nazwa gatunkowa 
Średnica 

pnia 
[cm] 

Obwód 
pnia  
[cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysokość 
 

[m] 
Uwagi Nr inw. 

1 Lipa szerokolistna 6 18 2,5 4 Wiek do 10 lat, stan dobry 9 

2 Lipa szerokolistna 6 20 2 2 

Wiek do 10 lat, wykazuje objawy 
żerowania owadów i choroby 
grzybowej, pęknięcie podłużne 
pnia, nie rokuje 

10 

3 Lipa szerokolistna - - 2 2,5 

Wiek do 10 lat, krzewi się  
na wysokości poniżej 1,3m, 
wykazuje objawy choroby 
grzybowej 

11 

4 Lipa szerokolistna 8 24 2,5 5 Wiek do 10 lat, stan dobry 12 

5 Lipa szerokolistna - - 2 3,5 
Wiek do 10 lat, Krzewi się na 
wysokości poniżej 1,3 m, ślady 
żerowania owadów  

14 
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6 Lipa szerokolistna - - 1,5 2 
wiek do 10 lat, Krzewi się na 
wysokości poniżej 1,3 m, ślady 
żerowania owadów  

15 

7 Żarnowiec miotlasty - - - - 

do usunięcia ok. 7m
2
 kolidujących 

z nowym zagospodarowaniem, 
krzewy w wieku do 10 lat, część 
krzewów obumarłych 

39 

8 Wierzba biała - - - - 

forma krzaczasta, powierzchnia 4 
m

2
, do usunięcia, koliduje z 

nowym projektem 
zagospodarowania 

40 

9 Śliwa ałycza - - - - 
powierzchnia 6 m

2
, koliduje  

z nowym projektem 
zagospodarowania,  

41 

 
 

Tabela Nr 4 Zieleń przeznaczona do usunięcia - ze względów zdrowotnych 

L.p. Nazwa gatunkowa 
Średnica 

pnia 
[cm] 

Obwód 
pnia  
[cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysokość 
 

[m] 
Uwagi Nr inw. 

1 Topola osika - 1 szt. 11 35 3 8 obumarła- do usunięcia 20 

2 Topola 24 75 - - obumarłe drzewo do usunięcia 30 

 
 

Tabela nr 5 Bilans usuwanej zieleni ogółem 

Średnica Ilość 

 

Obwód Ilość 

do 15 cm 7 

 

do 25 cm 6 

16-20 cm 1 

 

od 25 do 50 1 

21-30 cm 0 

 

od 51 do 100 1 

31-40 cm 0 

 

od 101 do 200 0 

41-60 cm 0 

 

od 201 do 300 0 

61-80 cm 0 

   81-100 cm 0 

   

pow. 100 cm 0 

 

Powierzchnia 
usuwanych 
krzewów: 

17 m
2
 

 
 

Tabela Nr 6 Zieleń przeznaczona do usunięcia - wymagane pozwolenie na usunięcie 

L.p. Nazwa gatunkowa 
Średnica 

pnia 
[cm] 

Obwód 
pnia  
[cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysokość 
 

[m] 
Uwagi Nr inw. 

1 Topola osika - 1 szt. 11 35 3 8 obumarła- do usunięcia 20 

2 Topola 24 75 - - obumarłe drzewo do usunięcia 30 

3 Wierzba biała - - - - 

Forma krzaczasta, 
powierzchnia 4 m

2
, do 

usunięcia, koliduje z nowym 
projektem zagospodarowania 

40 

4 Śliwa ałycza - - - - 
powierzchnia 6 m

2
, koliduje  

z nowym projektem 
zagospodarowania,  

41 
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Tabela nr 7 Bilans usuwanej zieleni - wymagane pozwolenie na usunięcie 

Średnica Ilość 

 

Obwód Ilość 

do 15 cm 1 

 

do 25 cm 0 

16-20 cm 0 

 

od 25 do 50 1 

21-30 cm 1 

 

od 51 do 100 0 

31-40 cm 0 

 

od 101 do 200 0 

41-60 cm 0 

 

od 201 do 300 0 

61-80 cm 0 

   81-100 cm 0 

   

pow. 100 cm 0 

 

Powierzchnia 
usuwanych 
krzewów: 

10 m
2
 

 
 

Dodatkowo frezowanie pni: 1 szt. (Nr inw. 27).  
 
 
 

Tabela nr 8 Zieleń przeznaczona do prac pielęgnacyjnych oraz cięć technicznych 

Lp. Nazwa gatunkowa Uwagi Nr inw. 

1 Sosna pospolita - zalesienie 
cięcie techniczne sosen- 25 szt., do 
usunięcia siewki dębu czerwonego- 11 szt. 
(w wieku do 10 lat, średnica do 15 cm) 

1 

2 Jesion wyniosły cięcia techniczne 2 

3 Topola osika 3- konarowa, cięcia techniczna 3 

4 Klon zwyczajny 
wiek do 10 lat, egzemplarz 2-konarowy, 
cięcia techniczne 

4 

5 Topola osika 
konar przewiesza się nad projektowanym 
utwardzeniem, cięcia techniczne 

5 

6 Topola osika cięcia techniczne 6 

7 Topola osika cięcia techniczne 7 

8 Wierzba krucha 
egzemplarz wielokonarowy, cięcia 
techniczne 

8 

9 Lipa szerokolistna cięcia techniczne 16 

10 Topola osika cięcia techniczne 17 

11 Topola osika cięcia techniczne 18 

12 Topola osika 
egzemplarz dwukonarowy, cięcia 
techniczne, korona jednostronna, 
egzemplarz słaby 

19 

13 Topola osika- 2 szt. 2 szt. do cięć technicznych 20 

14 Topola osika  cięcia techniczne 23 

15 Topola osika  posusz, cięcia sanitarne 24 

16 Brzoza brodawkowata cięcia techniczne 25 

17 Robinia biała cięcia techniczne 26 

18 Robinia biała cięcia techniczne 28 
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19 Topola berlińska cięcia techniczne 29 

20 Świerk pospolity cięcia techniczne 31 

21 
Sosna pospolita - szpaler + 1 
szt. brzoza brodawkowata 

cięcia techniczne 18 szt. sosen oraz 1 szt. 
brzoza  

32 

22 Dąb czerwony cięcia techniczne 33 

23 
Topola osika wraz z brzozą 
brodawkowatą- zarośla 

występują też sporadycznie siewki 
czeremchy amerykańskiej w wieku do 10 
lat- do usunięcia, zarośla poddać cięciom 
technicznym 

34 

24 Robinia biała - skupina 
w skupinie występują 2 szt. sosny 
pospolitej, zarośla poddać cięciom 
technicznym 

35 

25 Śliwa ałycza - skupina cięcia techniczne 35a 

26 
Wierzba wąskolistna wraz ze 
śliwą ałyczą 

cięcia techniczne 36 

27 Dąb czerwony 
zabezpieczyć na czas budowy, poddać 
cięciom technicznym 

38 

28 Śliwa ałycza cięcia techniczne 43 

29 Brzoza brodawkowata 
cięcia techniczne, wartościowy egzemplarz 
soliterowy 

44 

30 
Brzoza brodawkowata + 
jarząb pospolity 

wiek powyżej 10 lat, cięcia techniczne 46 

31 Brzoza brodawkowata wiek powyżej 10 lat, cięcia techniczne 48 

32 Jesion wyniosły wiek powyżej 10 lat, cięcia techniczne 49 
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