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Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem 
Dz. nr ew. 23/3, 23/4, 25, 38, Legionowo, luty 2021 

I. 

Niniejsze opracowanie jest oraz drzewostanem na terenie 
ulicami i Mickiewicza w Legionowie na o numerach ewidencyjnych: 23/3, 
23/4, 25 z 38 dla potrzeb inwestycji: ,,Budynek biurowo-administracyjny Pomocy 
w Legionowie" . 

li. DANE 

1. Podstawa formalno - merytoryczna opracowania 

Zlecenie przez Pracy lnwestprojekt  

2. Podstawowe wykorzystane w opracowaniu 

4.1 Mapa dla celów projektowych w skali 1:500 
4.2 Wizyta terenowa wykonana w dniu 27.01.2021 
4.3 Projekt Zagospodarowania Terenu, zwany dalej „PZT" 
4.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 

zmianami)  dalej 

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzewostanu oraz analiza kolizji 
z na   23/3, 23/4, 25 z 38 w Legionowie w celu 

wskazania drzew do lub adaptacji. 

Dokumentacja zawiera 9 stron oraz 2 rysunki. z 

Ili. TECHNIKI OCHRONNE DRZEW ADAPTOWANYCH -WYTYCZNE OGÓLNE 

wytyczne powinny podczas przygotowania planu zagospodarowania placu 
budowy przez Generalnego  

Podczas trwania robót budowlanych w celu ochrony drzew 

• Wszelkie z robotami budowlanymi, a w prace ziemne oraz inne prace 
wykonywane z wykorzystaniem mechanicznego lub technicznych wykonywane 
w korzeni, pnia lub korony drzewa lub krzewu powinny przeprowadzone w sposób 
najmniej drzewom lub krzewom (art. 87a Ustawy); 

• w korony i korzeni drzew, prace 
w korony drzewa nie do w wymiarze 30%, 
która w okresie rozwojowym drzewa z lub 

(art. 87a ust 2 Ustawy); 



Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem 
Dz. nr ew. 23/3, 23/4, 25, 38, Legionowo, luty 2021 

•  zniszczenie ponad 30% korony drzewa jest traktowane jako jego 
uszkodzenie, ponad 50% korony drzewa jako jego zniszczenie i podlega stosownym, 
ustalonym przez karom (art. 87a ust 2, art. 88 Ustawy); 

• W strefie do 1,Sm od okapu korony drzewa nie cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy. 
• W koron drzew i w 1,Sm na od obrysu korony wszelkie z 

robotami budowlanymi powinny wykonywane jak nie powinny wykonywane 
place drogi dojazdowe, mechaniczny lub w znacznym stopniu zmieniany 
poziom gruntu. 

• W przypadku robót instalacyjnych lub robót ziemnych prac w systemu 
korzeniowego drzew, wykopy powinny wykonywane  a w poza 
okresem letnim. 

• instalacji podziemnych w systemu korzeniowego drzew powinien 
w 

,""\ • Obszar wykonywania prac budowlanych powinien na weryfikowany na terenie 
budowy podczas trwania robót budowlanych w od miejscowych warunków. 

• Wszystkie   piesze w lub w obrysu koron drzew powinny wysypane 15cm 
wiórów drzewnych. 

• W miejscach, w których  lub prace i 
konary  z pracami przez podwieszenie lub podparcie. 

• Wszystkie prace ziemne zarówno podglebia jak i górnych warstw gruntu 
powinny wykonywane podczas suchej pogody na suchym gruncie. 

• Miejsca, w których grunt ubity podczas t1wania robót budowlanych powinny przywrócone 
do stanu sprzed robót po ich 

• W przypadku odkrycia korzeni drzew podczas trwania robót budowlanych, powinny one przykryte 
w jak najszybszym czasie. W razie gdy jest to korzenie lub 

Nie odkrytych korzeni na noc. W przypadku 
przymrozkami, ewentualne odkryte korzenie dodatkowo matami jutcwymi. 

• W korzenie drzew nie powinny wyszarpywane czy naruszane w inr,y 
sposób. one w usuwany element zagospodarowania, je ostrym 

 

• Wszelkie i uszkodzone korzenie powinny ostrym, zdezynfekowanym 
do zdrowego miejsca, aby rany. 

• Podczas prac konstrukcyjnych drzewa powinny nawadniane umiarkowanym strumieniem wody. 
Podlewanie do warunków atmosferycznych oraz Inspektora Nadzoru. 

• Podczas drzewa co 2-3 dni wczesnym rankiem lub 
wieczorem. 

• Po wszystkich prac ziemnych, drogowych czy budowlanych wszystkie drzewa powinny 
podlane. 

Pnie drzew na placu budowy przez ich odeskowanie: 

• Podstawa pnia powinna w celu poziomych pni. 
• deskami iglastymi minimum 20mm, od podst awy pnia do 

podstawy korony. 

I 
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• odeskowaniem a pniem izolatorami, np. starymi oponami 
samochodowymi lub styroduru. 

• Odeskowanie powinno konstruowane oddzielnie dla drzewa, dolna 
deski powinna na lekko wkopana w grunt lub obsypana 

• Odeskowanie powinno otoczone opaskami z drutu lub stalowej w co 40-
60cm. Elementy stalowe powinny ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed 

Po prac budowlanych teren drzew z 
budowlanych, w szczególnofo resztek pobudowlanych pH gleby. takich 

gruz, beton, zaprawy. 

Po prac budowlanych ewentualne sanitarne drzew, w celu 
  wszelkich uszkodzonych Wszelkie w wyniku prac budowlanych rany kory 

stosownymi prepai"atami ochronnymi z fungicydami. 

Wszelkie zabezpieczenia drzew   z zachowaniem wszelkiej aby 
wszelkich kory. Teren pod  drzew przed 

trawnika. 

Wszelkie prace z drzew powinny wykonane zgodnie ze 
przez w tego typu pracach pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów 
Zieleni. 

IV. INWENTARYZACJA ZIELENI 

Opis zieleni zinwentaryzowanej na obszarze 

Oceny drzew dokonano w oparciu o: 
• cechy biologiczne drzewa - w obwód pnia mierzony na 130 cm (z 

do 0,5cm), co stanowi do danego okazu 
• drzewa jako okazu dendrologicznego (gatunek, rozmiar, 

pokroju, dla danego gatunku) 
• stan zdrowotny (ubytki mechaniczne, niedomagania fizjologiczne, uszkodzenia przez szkodniki i choroby) 
• drzewa - aspekt estetyczny 

Na opracowywanym terenie w stopniu klon jesionolistny (Acer negundo) z 
gatunków takich jak jesion (Fraxinus excelsior), robinia akacjowa (Robinia 

pseudoaccacia). ulicy topole Simona (Popu/us simoni) 
prawdopodobnie przyulicznych. Ogólny stan jest 

Inwentaryzacja obejmuje 36 pozycji. 
opis znajduje w tabeli inwentaryzacyjnej ich lokalizacja na graficznym 

nr 1. 

UWAGA: Niniejsze opracowanie stanowi pomocniczy do wystawienia decyzji o wycince przez 
nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do przeprowadzenia wycinki. 
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V. GOSPODARKA 

Opis zieleni zinwentaryzowanej na obszarze 

Opis poszczególnych znajduje w zestawieniu tabelarycznym na opracowania wraz z 
drzewostanem i uzasadnieniem przeznaczenia drzew. 

W ramach gospodarki drzewostanem przeanalizowana kolizja z PZT. Drzewa w 
dobrym stanie zdrowotnym·, nie w kolizji z przeznaczone do 
adaptacji. 

36 sztuk drzew w zakresie PZT: 
- 1 egzemplarz przeznaczonych do wycinki ze na (nr 11, 35, 36); 
- 15 sztuk przeznaczonych do wycinki ze na z - zarówno 
budynkiem jak i zagospodarowaniem terenu (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20); 
- 18 sztuk przeznaczonych do adaptacji. 

UWAGA: Niniejsze opracowanie stanowi pomocniczy do wystawienia decyzji o wycince przez 
nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do przeprowadzenia wycinki. 

Wykaz zieleni zinwentaryzowanej na obszarze 

W celu korzystania z tabeli, opisano poszczególne jej kolumny: 

kolumna 1- kolejny numer inwentaryzacyjny drzewa 

kolumna 2 - nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa. 

kolumna 3 - nazwa polska rodzajowa i gatunkowa drzewa 

kolumna 4 - obwód pnia lub pni drzewa (formy naturalne) mierzony na 130 cm poziomu 

gruntu lub powierzchnia  

kolumna 5 - obwód pnia lub pni drzewa mierzony na Sem poziomu gruntu 

kolumna 6 - korony drzewa. 

kolumna 6 - drzewa. 

kolumna 7 - istotne uwagi o stanie zdrowotnym i   w konstrukcji danego 

drzewa. 

kolumna 8 - gospodarka drzewostanem: 

A -drzewa przeznaczone do adaptacji; 

W - drzewa przeznaczone do wycinki. 

P- drzewo przeznaczone do adaptacji przez przesadzenie. 

kolumna 9 - Uzasadnienie przeznaczenia drzewa. 
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Nr 
inw Nazwa Nazwa polska 

Obwód na 

130cm [cm] 

n,f 
u -c > 

"0 C 
<li o.. o 

.;,(. 

I 
'U..,, 
0 

.;,(. 

0 
"' >3: 

Uwagi 

"' .;,(... 
"'"0 o 
Q.
"' 0 

Uzasadnienie przeznaczenia 
drzewa 

1 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 

35• 6 4 Stan   bez 
uwag. 

w Kolizja z projektowanymi 
miejscami parkingowymi. 

:/. Acer negundo klon 
jesionolistny 

35• 6 4 
Stan bez 
uwag. 

w Kolizja z projektowanymi 
miejscami parkingowymi. 

3 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 35* 6 4 

Stan bez 
uwag. 

w Kolizja z projektowanymi 
miejscami parkingowymi. 

4 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 

35• 6 4 Stan bez 
uwag. 

w Kolizja z projektowanymi 
miejscami parkingowymi. 

5 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 

35• 6 4 
Stan bez 
uwag. w Kolizja z projektowanymi 

miejscami parkingowymi. 

6 Fraxinus 
excelsior 

jesion 10• 8 7 

Stan dobry, 
 

przy budynku. 

w Kolizja z wykopem pod 
projektowany budynek. 

7 Acer negundo klon 
jesionolistny 

25+35* 7 3 

Stan   

rozwidla V-
 na 

ok. 
70cm nad 

 

  
przy budynku. 

w Kolizja z projektowanym 
budynkiem. 

8 Prunussp.   80* 10 6 Stan dobry, bez 
uwag. A 

9 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 130* 12 9 

Stan na 
ok. 

4m rozwidla 
V-ksztaltnie. 

w Kolizja z projektowanym 
budynkiem. 
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10 Quercus robur 
  

100• 12 10 

Szacunkowy 
pomiar, brak 

brak 
 

drzewa do 
ok.2m 

obudowany 

z 
zabudowanymi 

z 
oknami. 

w Kolizja z projektowanym 
budynkiem. 

11 Acer negundo klon 
jesionolistny 

35+15+40+47+ 
28+43+30+ 

35+35+12+13+ 
12+40+42+ 

14+22 

7 7 

Stan  

rozwidla u 
podstawy pnia 
na 11 pni. 
Odrosty u 
dawniej 
podstawy pnia, 
drzewo o 
zaburzonej 
statyce, 

pni. 

w 
Drzewo przeznaczone do 
wycinki ze na stan 
zdrowotny. 

12 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 95+80* 10 11 

Stan 
rozwidlony na 2 
konary na 

ok.120cm, 
kolejny konar 
rozwidlony na 

ok.200cm. 

w 
Kolizja z wykopem pod 
budynek i brak 

adaptacji. 

13 Acer negundo klon 
jesionolistny so• 8 3 Stan  brak 

uwag. 
w Kolizja z projektowanym 

budynkiem. 

14 Acer negundo klon 
jesionolistny 30* 6 3 

Stan  brak 
uwag. w 

Kolizj a z wykopem pod 
projektowany budynek, brak 

 adaptacji. 

15 Robinio 
pseudoacacia 

robinia 65 10 3 
Stan dobry, brak 
uwag. w Kolizja z projektowanym 

budynkiem. 

16 Robinia 
pseudoacacia 

robinia 60* 10 4 
Stan brak 
uwag. w Kolizja z projektowanym 

budynkiem. 

17 Popu/us simonii topola Simona 100 10 4 
Stan dobry, 

w grupie. A 

I 
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18 Popu/us simonii topola Simona 65 10 3,5 
Stan dobry, 

w grupie. A 

19 Popu/us simonii topola Simona 75 10 3,5 
Stan dobry, 

w grupie. A 

20 Robinia 
pseudoacacia 

robinia 55+3 5 3 
Stan     

dwudniowe. 
w 

Kolizja z wykopem pod 
projektowany budynek, brak 

adaptacji. 

21 Robinia 
pseudoacacia 

robinia 53+90+107 10 6 
Stan dobry, bez 
uwag. A 

22 Popu/us simonii topola Simona 81 11 4 
Stan  

posusz 20%. A Konieczne 
korony. 

23 Quercus robur 35+44 5 5 
Stan dobry, 
rozwidla u 
podstawy pnia. 

A 

24 Popu/us simonii topola Simona 98 11 6 Stan 
posusz 30% A Konieczne 

korony. 

25 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 80 9 7 

Stan  

pochylone o 
15°, 

przy 
fundamencie 

baraków. 

A 

26 Acer negundo klon 
jesionolist ny 105 10 7 

Stan dobry, 

przy 
fundamencie 

  

baraków. 

A 

27 Robinia 
pseudoacacia 

robinia 89 9 5 

Stan dobry, 

przy 
fundamencie 

 
baraków. 

A 
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28 Fraxinus 
excelsior jesion 95 9 5 

Stan dobry, 
 

 

przy 
fundamencie 

  

baraków. 

A 

29 Robinia 
pseudoacacia Robinia 115 9 5 

Stan dobry, 

przy 
fundamencie 

  

baraków. 

A 

30 Robinia 
pseudoacacia 

Robinia  107 9 5 

Stan dobry, 

przy 
fundamencie 

baraków. 

A 

31 Acer negundo Klon 
jesionolistny 98+85 6 7 

Stan dobry, 

przy 
fundamencie 

baraków. 

A 

32 Robinia 
pseudoacacia 

Robinia 97 8 7 

Stan dobry, 

przy 
fundamencie 

baraków. 

A 

33 Fraxinus 
excelsior 

jesion 80+70* 11 8 

Stan 
rozwidlenie V-

 na 
ok. 

2m, 1 silnie 
pochylona w 
kierunku 
budynków. 

t.. 

34 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 110+91* 12 8 

Stan 
dwudniowe. A 

35 Acer negundo klon 
jesionolistny 38+10 6 3 

Stan 
o obwodzie 
10cm 
w 

drzewo o 

statyce. 

w Drzewo do wycinki ze  

na stan zdrowotny. 



Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem 
Dz. nr ew. 23/3, 23/4, 25, s8, Legionowo, luty 2021 

36 Acer negundo 
klon 
jesionolistny 

18+20+24+26 6 5 

Stan 
rozwidla u 
podstawy, 

  w 

siatki 
ogrodzeniowej, 
drzewo o 

 

statyce. 

w Drzewo do wycinki ze 
na stan zdrowotny. 

*pomiar szacunkowy ze na brak 

mgr arch. kraj. Agata Czarnecka 
AC Design Agata Czamecka 
III.Gubinowska 53, 02-956 Warszawaµ"~/~ 
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