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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

− Umowa ze Zleceniodawcą 

− Mapa do celów projektowych udostępniona przez Zleceniodawcę 

− Szczegółowa wizja w terenie 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni dla projektu 

zagospodarowania terenu na działce 46/11, obręb Pogórze, Gmina Kosakowo. 

 Opracowanie swoim zakresem obejmuje inwentaryzację drzew i krzewów, tj. skład 

gatunkowy, obwody pni na wys. 5 i 130 cm, liczbę m2 zakrzewień, rozpiętość koron, wysokość 

obiektów oraz opis uzupełniający.  

 Inwentaryzację zieleni przeprowadzono w dniu 28.07.2021r. w stanie pełnego 

ulistnienia.  

3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu 

Obszar opracowania znajduje się w północo-wschodniej części miejscowości Pogórze 

w Gminie Kosakowo. Teren objęty inwentaryzacją od wschodu graniczy z ul. Tadeusza 

Kościuszki i zabudowy wielorodzinnej, od północy nieurządzonym terenem pełniącym funkcję 

„dzikiego” parkingu. Od południa i zachodu teren opracowania sąsiaduje z polami uprawnymi.   

Granica opracowania inwestycji została oznaczona na rysunku Z-1 Inwentaryzacja 

zieleni. 

4. Metodyka prac terenowych i kameralnych 

INWENTARYZACJA ZIELENI 

Inwentaryzację zieleni przeprowadzono w dniu 27.03.2021r. w stanie pełnego 

ulistnienia podczas jednego wyjazdu terenowego.  

Inwentaryzacja szczegółowa polegała na określeniu położenia gatunków  

i ich szczegółowemu opisaniu, w uprzednio przygotowanej tabeli inwentaryzacyjnej. W terenie 

oznaczono wybrane drzewa i krzewy - będące w zasięgu planowanego zainwestowania. 

Dla każdego drzewa określono gatunkową nazwę polską i łacińską. Pomierzono obwód 

pnia na wys. 5cm [cm], 1,3m [cm], rozpiętość korony [m] oraz wysokość rośliny [m], dokonano 

również opisu uzupełniającego, zwracającego szczególną uwagę na opis zdrowotny roślin oraz 

lokalizację obiektów.  

Podobnie przebiegała inwentaryzacja krzewów. W przypadku, gdy tworzyły wyraźny 

układ, oznaczano je pod jednym numerem inwentaryzacyjnym.  

 

 

Dla każdego krzewu określono polską i łacińską nazwę gatunku. Pomierzono rozpiętość 

korony – krzew pojedynczy [m], powierzchnię zajmowaną przez krzew lub grupę krzewów 



[m2] oraz wysokość rośliny lub grupy [m]. W przypadku, gdy krzew posiadał wyraźne pnie 

mierzono również obwód na wys.1,3m (cm) lub podawano przedział, w jakim wartości 

występowały (np. 2 – 10cm). 

Inwentaryzacji podlegały również okazy martwe i zamierające. 

Wyniki pracy zawarto na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1: 500 zaopatrzonej  

w legendę. 

Praca zawiera także część tekstową z zestawieniem tabelarycznym do inwentaryzacji 

drzewostanu oraz dokumentację fotograficzną. Mapy zostały ponadto zapisane w formie 

elektronicznej z możliwością wprowadzania zmian oraz dalszej pracy na materiale. 

5. Charakterystyka dendroflory 

Na terenie opracowania zinwentaryzowano 35 pozycji – 30 gatunków drzew oraz 5 grup 

krzewów. Wszystkie ze zinwentaryzowanych roślin pochodzą z nasadzeń, Wśród nasadzeń 

drzew występują dwa gatunki: klon pospolity ‘Globosum’ (15 szt.) oraz brzoza pożyteczna 

‘Doorenbos’(15 szt.). Krzewy posadzone są w pięciu jednogatunkowych grupach: tawuła 

japońska ‘Little Pirencess’ (100 szt.), tawuła japońska 'Anthony Waterer' (74 szt.), krzewuszka 

'Eva Rathke' (49 szt.),  dereń biały 'Sibirica' (59 szt.),  tamaryszek pięciopręcikowy 'Pink 

Cascade' (20 szt.).  

Nasadzenia drzew są stosunkowo niewielkie i wątłe. Szczególnie małym ulistnieniem 

charakteryzują się nasadzenia brzozy pożytecznej ‘Doorenbos’, jeden obiekt o numerze 

inwentaryzacyjnym 21 jest martwy. Również kilka nasadzeń klonu pospolitego ‘Doorenbos’ w 

zachodniej części opracowania posiada znikomych rozmiarów korony. Wszystkie drzewa 

posiadają opalikowanie i nieściółkowane misy. 

Grupy nasadzeń krzewów posiadają ściółkę z otoczaków a linie rabat wyznaczone są za 

pomocą obrzeży typu ekobord. Nasadzenia są zachwaszczone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dokumentacja fotograficzna  



 

Fot. 1 – Widok na nasadzenia klonu pospolitego ‘Globosum’ wzdłuż ulic Tadeusza Kościuszki 

 

Fot. 2 – Widok na wątłe nasadzenia brzozy pożytecznej ‘Dorenboos’ w północnej części 

opracowania 



 

Fot. 3 – Widok na nasadzenia klonu pospolitego ‘Globosum’ w zachodniej części opracowania 

i na nasadzenia tamaryszka pięciopręcikowego 'Pink Cascade' 

 

 

Fot. 4 – Widok na nasadzenia derenia białego 'Sibirica' i brzozy pożytecznej ‘Doorenbos’ w 

północno zachodniej części opracowania 



 

Fot. 5 – Widok na nasadzenia krzewuszki 'Eva Rathke' we wschodniej części opracowania 

 

Fot. 6 – Widok na nasadzenia tawuły japońskiej 'Anthony Waterer' we wschodniej części 

opracowania 



 

 

Fot. 7 – Widok na nasadzenia tawuły japońskiej ‘Little Pirencess’ we wschodniej części 

opracowania 



II. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANYCH GATUNKÓW 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 

Obwód pnia [cm] / 

Powierzchnia krzewu [m2] 
Wyso-

kość 

[m] 

Rzut 

korony 

[m] 

Opis uzupełniający 

Nr działki 

- obręb  

Pogórze 
Na wys. 

5 cm 

Na wys. 130 

cm 

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 

1. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 13 8 2,5 0,8 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

2. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 10 9 2,5 0,8 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

3. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 16 8 2,5 0,8 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

4. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 14 9 2,5 0,8 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

5. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 16 11 2,5 0,8 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

6. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 11 8 2,5 0,8 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

7. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
9 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

8. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
9 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

9. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
9 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

10. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
10 5 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

11. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
9 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

12. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
10 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

13. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
10 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

14. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
10 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

15. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
9 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

16. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
8 3 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

17. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
10 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

18. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
9 3 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 



19. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
10 4 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

20. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
9 3 2,5 0,8 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Niewielkie ulistnienie. 
46/11 

21. Betula utilis 'Doorenbos' 
Brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 
8 3 2,5 0,5 

Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Obiekt martwy. 
46/11 

22. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 15 8 2,5 0,6 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

23. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 13 9 2,5 0,6 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

24. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 13 8 2,5 0,2 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Korona znikoma. 
46/11 

25. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 13 9 2,5 0,6 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

26. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 14 9 2,5 0,2 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Korona znikoma. 
46/11 

27. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 13 8 2,5 0,6 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

28. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 13 9 2,5 0,6 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

29. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 17 8 2,5 0,6 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana.  
46/11 

30. Acer platanoides ‘Globosum’ klon pospolity 'Globosum' 13 9 2,5 0,2 
Egzemplarz zabezpieczony przez palikowanie. 

Misa nieściółkowana. Korona znikoma. 
46/11 

31. 
Spiraea japonica ‘Little 

Pirencess’ 

tawuła japońska ‘Little 

Pirencess’  
20 0,3 - 

Jednogatunkowa grupa krzewów. Ściółka z 

otoczaków. Duże zachwaszczenie. Liczba 

krzewów – 100 szt. 

46/11 

32. 
Spiraea japonica 'Anthony 

Waterer' 

tawuła japońska 'Anthony 

Waterer'  
40 0,4 - 

Jednogatunkowa grupa krzewów. Ściółka z 

otoczaków. Duże zachwaszczenie. Liczba 

krzewów – 74 szt. 

46/11 

33. Weigela 'Eva Rathke' krzewuszka 'Eva Rathke'  25 0,4 - 

Jednogatunkowa grupa krzewów. Ściółka z 

otoczaków. Duże zachwaszczenie. Liczba 

krzewów – 49 szt. 

46/11 

34. Cornus alba 'Sibirica' dereń biały 'Sibirica'  55 0,6 - 

Jednogatunkowa grupa krzewów. Ściółka z 

otoczaków. Duże zachwaszczenie. Liczba 

krzewów – 59 szt. 

46/11 

35. 
Tamarix pentandra 'Pink 

Cascade' 

tamaryszek pięciopręcikowy 

'Pink Cascade'  
50 1 - 

Jednogatunkowa grupa krzewów. Ściółka z 

otoczaków. Duże zachwaszczenie. Liczba 

krzewów – 20 szt. 

46/11 



III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Inwentaryzacja zielenie – rys. Z-1 – skala 1:500 

 


