
Planowane wycinki z terenu miasta  -październik 2022 r. 

 Na jesień bieżącego roku zaplanowano wycinkę 39 szt.  drzew z terenu pasów drogowych dróg 

gminnych w obrębie Miasta Puławy oraz 4 szt. z terenu miejskich terenów zieleni.  Dwadzieścia siedem  

drzew jest obumarła lub zamierające w stopniu nie rokującym szans na dalszą wegetację, a pozostałe  to 

drzewa  pozostające  w złym stanie zachowania powodującym zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, 

mienia lub ruchu drogowego. W odniesieniu do wszystkich drzew wyczerpano możliwości poprawy 

stanu poprzez zabiegi arborystyczne. Decyzję o zakwalifikowaniu drzewa do usunięcia podjęto po 

przeprowadzonym w miesiącach maj – czerwiec br. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Puławach  

specjalistycznym przeglądzie drzewostanu na terenie Puław. Każde z poniżej wymienionych drzew 

poddane było również oględzinom przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich.  Decyzje na wycinkę 

ww.  drzew wydał Starosta Puławski  po szczegółowej analizie  oraz opinii Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Lublinie. Lokalizację  drzew planowanych do wycinki oraz opis  ich stanu 

zachowania i powodów wycinki podano poniżej. 

Wykaz drzew do wycinki  i  pni do frezowania.  

Lp. 

Nr. 

inw. nazwa gatunkowa 

obwód 

pnia lokalizacja opis stanu i powód wycinki 

nr 

działki 

1 bn Lipa drobnolistna 70 ul. Pusta 

Nieduże drzewko w złym stanie 

zachowania. Pień pochylony w 

kierunku jezdni z otwartym 

ubytkiem wgłębnym na całej 

długości, zagrożenie powaleniem 2848/8 

2 bn Jarząb zwyczajny 56 

boczna ul. 

Partyzantów 

(parking przy Hali 

Mosir drzewo obumarłe 615/33 

3  bn Topola kanadyjska  150 Chmielowskiego drzewo zamierające 1144 

4 48 Robinia akacjowa 130 

zieleniec  przy 

ul.Sienkiewicza drzewo zamierające 865/3 

5 7 Klon zwyczajny 151 ul.Nila 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 – 

Korona wąska, zredukowana. 

Nabieg korzeniowy uszkodzony 

z owocnikami grzybów. Drzewo  

w złym stanie zachowania, 

zagrażającym                                                                                 

bezpieczeństwu ludzi  1423/22 

6 9 Klon zwyczajny 155 ul.Nila 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r.   

Drzewo  zamierające bez 

pozytywnych rokowań na dalszą 

bezpieczną wegetację . 
1423/22 

7 10 Klon zwyczajny 187 ul.Grabskiego 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r.  

Drzewo  zamierające 

1423/23 



8 

2 Klon zwyczajny 113 

ul.Kujawskiego 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r.  

Drzewo  zamierające w stopniu 

nie rokującym szans na dalszą 

bezpieczną wegetację.  
1423/16 

9 

6 

Jesion 

pensylwański 196 ul.Kujawskiego 

Drzewo po specjalistycznej 

ocenie dendrologicznej w maju  

2022 r. Drzewo  w złym stanie 

zachowania, zagrażającym 

bezpieczeństwu ludzi. Pień w 

dolnej partii z licznymi 

wypróchnieniami. 1423/16 

10 

1 Topola czarna 290 

ul.Gościńczyk 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Drzewo o wadliwej budowie,  w 

złym stanie zachowania, 

zagrażającym bezpieczeństwu 

ludzi, zamierające 3219 

11 

2 

Topola czarna 225 

ul.Gościńczyk 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Drzewo  zamierające 

3219 

12 9 

Jesion 

pensylwański 110 ul.Gościńczyk 

Drzewo po szczegółowej ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Pień z bardzo licznymi 

wypróchnieniami w dolnej partii. 

Drzewo w złym stanie 

zdrowotnym mimo wizualnie 

dobrej korony. Nie rokuje szans 

na dalszą, bezpieczną wegetację.   1426 

13 5 Klon zwyczajny 63/75 ul.Gałczyńskiego 

Drzewo  przypadkowe o 

wadliwej budowie; wyrasta z 

spod ogrodzenia – drzewo 

niszczy mienie; wrasta w koronę 

sąsiedniego drzewa co prowadzi 

do silnej konkurencji świetlno-

przestrzennej i przyczynia się do 

deformacji.  2470 

14 2 Jarząb zwyczajny 77 ul.Kilińskiego 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Rachityczne drzewko z 

wyłamaną koroną. Drzewo nie 

rokuje szans na dalsza wegetację  
9526 

15 4 Klon srebrzysty 195 ul.Kilińskiego 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Pień spiralnie skręcony; korona 

po ogłowieniu złożona jedynie z 

pędów odroślowych. Na kikutach 

przewodników liczne owocniki 

hub nadrzewnych. Zagrożenie 

wyłamaniami w koronie wskutek 

rozkładu drewna przez grzyby.  9526 



16 44 Klon zwyczajny 175 ul.Kilińskiego 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Drzewo rośnie w niedużym 

gazonie; system korzeniowy 

powoduje pękanie muru. Korona 

wieloprzewodnikowa z licznymi 

ubytkami u nasady konarów.  

Poważne zagrożenie oderwania 

osłabionych konarów na jezdnię 

lub chodnik.   9526 

17 47 Klon zwyczajny 165 ul.Kilińskiego 

Drzewo po szczegółowej  ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

- drzewo  w złym stanie 

zachowania, zagrażającym 

bezpieczeństwu ludzi . 

Uszkodzone nabiegi korzeniowe; 

korona ażurowa, 3 – 

przewodnikowa z licznym 

posuszem.  9526 

18 49 Klon zwyczajny 168 ul.Kilińskiego 

Drzewo po szczegółowej  ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Na pniu listwa mrozowa, Korona 

3- przewodnikowa, ażurowa z 

licznym posuszem i 

wypróchnieniami. Drzewo  w 

złym stanie zachowania, 

zagrażającym bezpieczeństwu 

ludzi  9526 

19 54 Klon zwyczajny 200 ul.Kilińskiego 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Drzewo  w złym stanie 

zachowania, zagrażającym 

bezpieczeństwu ludzi; 

zamierające.  9526 

20 56 Klon zwyczajny 174 ul.Kilińskiego 

Drzewo po szczegółowej ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

Drzewo o wadliwej budowie;  w 

złym stanie zachowania, 

zagrażającym bezpieczeństwu 

ludzi  9526 

21 1 Jesion wyniosły 146 

pas drogowy w 

ul.Lubelskiej 

Drzewo po szczegółowej ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 r. 

drzewo w złym stanie 

zachowania zagrażającym 

bezpieczeństwu ludzi, 

zamierające.  1811/1 

22 3 Jesion wyniosły 149 

pas drogowy w 

ul.Lubelskiej 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 - 

Drzewo  zamierające , 

stanowiące zagrożenie  dla ludzi 

i mienia. 
1811/1 



23 28 Jesion wyniosły 348 

pas drogowy w 

ul.Lubelskiej 

Drzewo po szczegółowej ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 - 

drzewo  w złym stanie 

zachowania, zagrażającym 

bezpieczeństwu ludzi . Obumarły 

główny przewodnik; u podstawy 

pnia owocniki pasożytniczych 

grzybów nadrzewnych.  1812/1 

24 21 

Brzoza 

brodawkowata 130 Błonia Miejskie 

Drzewo po ocenie 

dendrologicznej w maju  2022. 

Drzewo  zamierające  

1221/24 

25 90 Sosna pospolita 143 Błonia Miejskie 

Drzewo poszczegółowej  ocenie 

dendrologicznej w maju  2022 - 

drzewo  w złym stanie 

zachowania, zagrażającym 

bezpieczeństwu ludzi. Pień 

pochylony; część konarów 

połamana lub wyłamana, na pniu 

owocniki huby wskazujące na 

rozkład drewna, częściowo 

odsłonięty system korzeniowy.  1221/24 

26 bn Topola osika 114 ul. Renet - Jursz 

drzewo obumarłe. Wycinkę 

uzasadniają względy sanitarne 

oraz bezpieczeństwa ludzi i 

mienia.  477 

27 bn Topola osika 150 ul. Świgosta 

drzewo w fazie zamierania, 

zasychające konary, liczny 

posusz obejmujący ponad 40% 

masy korony , pień z licznymi 

zaklęśnięciami, widoczny żer 

mrówek w odziomku, kolizja ze 

słupem oświetleniowym. Drzewo 

rośnie  nad trasą przebiegu 

licznych sieci gazowych o 

wodnych. Powodem wycinki jest 

zagrożenie bezpieczeństwa 

mienia i ludzi 21/11 

28 bn Topola osika  135 ul. Świgosta 

drzewo z licznym posuszem w 

koronie 25%,pień z 

zaklęśnięciami, rośnie w miejscu 

przebiegu licznych sieci 

gazowych. Powodem wycinki 

jest zagrożenie dla 

bezpieczeństwa mienia i ludzi.  21/11 

       

29 bn 

Głóg 

jednoszyjkowy  62 Ul. Sosnowa  

Drzewo zamierające z 

wypróchnieniem u podstawy 

pnia . Powodem wycinki jest 

zagrożenie dla bezpieczeństwa 

mienia i ludzi 5533/12 

30 bn Topola osika 81+81 Ul. Renet Jursz 

Drzewo dwuprzewodnikowe od 

wys. 1m. jeden z przewodników 

obumarły, drugi pochylony nad 

jezdnią z posuszem. Powodem 

wycinki jest zagrożenie dla 

bezpieczeństwa mienia i ludzi 455 



31 bn Jarząb szwedzki 88 Ul. Chmielowskiego Drzewo obumarłe 1144 

32 351 Dąb szypułkowy 205 Ul. Kaniowczyków  

Drzewo zamierające w stopniu 

nie rokującym szans na dalszą 

wegetację; pień z wewnętrznym 

rozkładem drewna. Powodem 

wycinki jest zagrożenie dla 

bezpieczeństwa mienia i ludzi 1221/7 

33 8 Klon zwyczajny 92 

Ciąg pieszo-jezdny 

Prusa- Skłodowskiej  

Pień rozwidlony na wys. 2,5 m 

na trzy przewodniki. Jeden z nich 

obumarły, drugi zamierający z 

licznymi spękaniami drewna. U 

podstawy pnia rozległy ubytek 

wgłębny z zaawansowanym 

rozkładem drewna. Wycinkę 

drzewa uzasadniają względy 

bezpieczeństwa oraz sanitarno-

pielęgnacyjne.  502/82 

34 bn 

Wierzba 

mandżurska  82 Ul. Trembeckiego 

Fragment pnia z wyłamana 

koroną; bez rokowań na 

przyszłość 533/2 

35 3 Wierzba biała     

   84, 82 

Ul. Powstańców 

Listopadowych  

Dwuprzewodnikowe z 

wypróchnieniem w ostrym 

rozwidleniu. Jeden z pni 

obumarły, drugi z posuszem 

wierzchołkowym. Wycinkę 

drzewa uzasadniają względy 

bezpieczeństwa oraz sanitarno-

pielęgnacyjne. 529 

   80 Ul. Powstańców  

Drzewo silnie pochylone nad 

jezdnią; korona jednostronna, 

zamierająca.  529 

36 4 Wierzba biała     

37 5 Wierzba biała 57,102 

Ul. Powstańców 

Listopadowych 

Drzewo dwuprzewodnikowe; w 

ostrym rozwidleniu pęknięcie  

grożące rozłamaniem. Korona 

zamierająca ponad 50% 529 

38 8 Wierzba iwa 90,54 

Ul. Powstańców 

Listopadowych 

Drzewo  ostro, nierównorzędnie 

rozwidlone ; korona zamierająca 

ponad 50%. Wycinkę drzewa 

uzasadniają względy 

bezpieczeństwa oraz sanitarno-

pielęgnacyjne. 529 

39 2 Klon jesionolistny 37 

Ul. Powstańców 

Listopadowych Drzewo zamierające 529 

40 7 Wierzba iwa 63 

Ul. Powstańców 

Listopadowych Obumarły fragment pnia 529 

41 10 Wierzba iwa 45 

Ul. Powstańców 

Listopadowych Drzewo martwe 529 

42 11 Wierzba iwa  44 

Ul. Powstańców 

Listopadowych Drzewo martwe 529 

43 6 

Bożodrzew 

gruczołkowaty  29/43 Ul. Gałczyńskiego 

Gatunek inwacyjny, niszczy 

mienie   

 

Standardowo w  zamian za  usunięte drzewa wykonywane są  nasadzenia zastępcze, 

często orzekane lub zalecane w decyzjach administracyjnych. W tym roku nasadzenia zastępcze 

zaplanowane zostały w ul. Piaskowej .  



Podstawą wytypowania drzew do wycinki były przeglądy drzew przez specjalistów arborystów 

oraz inspektorów Zarządu Dróg Miejskich po zgłoszeniach mieszkańców. Każde drzewo kontrolowane  

było również pod kątem obecności organizmów chronionych, w tym ptaków. Zarząd Dróg Miejskich 

jako administrator wielu terenów publicznych  co roku zleca wykonanie niezbędnych dokumentacji 

przyrodniczych zieleni wysokiej na terenie miasta  tj. ekspertyzy, opinie, dokumentacje stanu 

istniejącego.   Czynimy wszystko aby  każda wycinka drzewa w mieście poprzedzona była rzetelną 

analizą sytuacji, oceną zasadności  usunięcia drzewa  i rozważeniem  możliwości rekompensaty takiego 

działania. Zadaniem władz miasta  w zakresie ochrony przyrody jest bowiem w pierwszym rzędzie 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, przy całej staranności o zachowanie istniejących 

wartości przyrodniczych. W stosunku do drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia 

konieczne  jest podjęcie działań zabezpieczających, w ostateczności  poprzez ich usunięcie.  

Dokumentacja fotograficzna  

 

                            
1.Lipa przy ul. Pustej ( pień wypróchniały na całej długości)   2.Jarząb przy Hali MOSiR obumarły  

 

           
 

3.Topola w ul. Chmielowskiego – zamierająca          4.Robinia akacjowa na zieleńcu Sienkiewicza – zamierająca 

 



  

             
 

5.Klon zwyczajny w ul. Nila  zły stan, uszkodzone nabiegi   6. Klon zwyczajny w ul. Nila – zamierający  

 

 

      
 

7. Klon zwyczajny ul. Grabskiego – zamierający      8. Klon zwyczajny ul. Kujawskiego - zamierający 

 

 

 

 

 

 



       
 

9. Jesion pensylwański ul. Kujawskiego – w złym stanie zachowania, zagraża bezpieczeństwu, pień w rozkładzie 

 

 

   
10.11. Dwie topole ul. Gościńczyk – zamierające     12. Jesion pensylwański w ul. Gościńczyk. Pień z 

bardzo    licznymi wypróchnieniami; w koronie przewody napowietrznej linii energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.  

 



      
13 klon zwyczajny w ul. Gałczyńskiego  oraz obcy gatunkowo bożodrzew gruczołkowaty 43 – wyrastające spod 

ogrodzenia 

  

 

 

 

    
 

14.Jarząb w ul. Kilińskiego – zamierający               15. Klon srebrzysty ul. Kilińskiego – pień skręcony, zhubiały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
16. Klon pospolity w ul. Kilińskiego . Drzewo rośnie w niewielkim gazonie, u nasady konarów ubytki i 

wypróchnienia. Zagrożenie rozłamaniami na drogę lub powaleniem przy rozpadzie spękanego gazonu. 

 

 

            
 

17. Klon pospolity w ul. Kilińskiego – zagrażające         18. Klon pospolity w ul. Kilińskiego – zagrażający   

 

 

    

 

 



   
19. klon zwyczajny ul. Kilińskiego – zamierający    20. Klon zwyczajny ul. Kilińskiego – zły stan zachowania 

 

 

 

 

 

    
21. Jesion wyniosły ul Lubelska – porażony choroba systemiczną „zamierania jesionów”   

 

 

 

 

 

 



    
22. Jesion wyniosły ul. Lubelska – drzewo zamierające 26. Topola osika w ul. Renet-Jursz obumarła 

 

 

 

      
23. Jesion wyniosły ul. Lubelska – drzewo w złym stanie zachowania, pień dołem z licznymi owocnikami huby, 

obumarły główny przewodnik/.  

 

 

 

 

 



 

    
24. Brzoza brodawkowata na Błoniach – zamierająca     25. Sosna zwyczajna na Błoniach – pień pochylony z 

odkrytym częściowo systemem korzeniowym, wyłamane konary, w pniu owocniki czyrenia sosnowego.  

 

 

    

        
 

 

27.28 Dwie topole osiki w ul. Świgosta – drzewa rosną w trasie gazociągu i wodociągu. Pnie z zaklęśnięciami; 

korony z licznym posuszem.  

 



 

              
29. głóg ul. Sosnowa – zamierający, bez rokowań     30/ Topola osika nr 30 – 2 przewodniki, w tym jeden 

obumarły.  

 

 

 

    
 

31. Jarząb w ul. Chmielowskiego obumarły             32. Dąb szypułkowy w ul. Kaniowczyków - zamierający 

 

 



                           
 

33. Klon zwyczajny w ciągu pieszo-rowerowym pomiędzy ul. Prusa a ul Skłodowskiej; w złym stanie 

zachowania, bez rokowań na dalsza wegetację  

 

 

   
34. Wierzba mandżurska w ul. Trembeckiego – fragment zdeformowanego pnia.  

 

 

 

 

 

 



 

    
 35-42. 8 szt. drzew pochodzących z naturalnego podrostu wzdłuż ul. Powstańców listopadowych. Drzewa o 

wadliwych budowach, zamierające, lub martwe.  


