
Lp
Lokalizacja nasadzenia               

(adres, nr działki)

Gatunek/odmiana 

drzewa

Ilość 

drzew do 

nasadzeń  

w szt.

Obwód pnia w 

cm

Decyzja  - (Nr,  data wydania 

Decyzji /wymaga uzyskania decyzji)       

Podstawa nasadzenia     

(rekompensata 

przyrodnicza za 

wycinkę/ uzupełnienie 

roślin, które wypadły z 

powodu niekorzystnych 

warunków 

atmosferycznych lub 

zostały zniszczone)

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Gałczyńskiego 3 nr działki 

98/23

grusza drobnoowocowa 

'Chanticleer'
1 14-16 Nr 43/2018/OR-P z dn.24.05.2018 r.

rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

2
Gałczyńskiego 18/1 nr działki 

363/16
wiśnia piłkowana 

'
Kanzan' 1 14-16

rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

3 Bartnicza 1  nr działki 694/68 wiśnia piłkowana 'Kanzan' 1 14-16
rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

4 Słodowa 3 nr  działki 694/68 wiśnia piłkowana 'Kanzan' 2 14-16
rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

5 Słodowa 4 nr działki 694/68 wiśnia piłkowana 'Kanzan' 2 14-16
rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

6
Skłodowskiej 4 nr  działki 

694/68
wiśnia piłkowana 'Kanzan' 1 14-16 Nr 19/2018/OR-P z dn. 19.03.2018r.

rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

7 Słodowa 1 nr działki 694/68 wiśnia piłkowana 'Kanzan' 3 14-16 Nr 19/2018/OR-P z dn. 19.03.2018r.
rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

8 Bartnicza 4 nr działki 694/68 wiśnia piłkowana 'Kanzan' 2 10-12 Nr 11/2018/OR-P z dn. 07.02.2018r.
rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

9 Bartnicza 6 nr działki 694/68
klon pospolity kulisty 

'Acer platanoides'
4 12-14 Nr 96/2017/OR-P z dn. 29.09.2017r.

rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019r.

10
Gałczyńskiego 18/1 nr działki 

363/16

klon pospolity kulisty 

'Globosum'
3 12-14 Nr 60/2018/OR-P z dn. 25.06.2017r.

rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wyborze ofert

TABELA NR 1:  NASADZENIA DRZEW

ROM - 1

Nr 41/2018/OR-P z dn. 22.05.2018 r.



Lp
Lokalizacja nasadzenia               

(adres, nr działki)

Gatunek/odmiana 

drzewa

Ilość 

drzew do 

nasadzeń  

w szt.

Obwód pnia w 

cm

Decyzja  - (Nr,  data wydania 

Decyzji /wymaga uzyskania decyzji)       

Podstawa nasadzenia     

(rekompensata 

przyrodnicza za 

wycinkę/ uzupełnienie 

roślin, które wypadły z 

powodu niekorzystnych 

warunków 

atmosferycznych lub 

zostały zniszczone)

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Bartnicza 6 nr działki 694/68
klon pospolity kulisty 

'Globosum'
2 12-14 Nr 85/2018/OR-P z dnia 01.08.2018r

rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

12 Jaśminowa 3 działka nr 366/5 jarząb mączny  'Magnifica' 2 12-14 Nr 72/2018/OR-P z dnia 16.07.2018r
rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

13 Jaśminowa 3 działka nr 366/5 jarząb mączny 'Magnifica' 8 12-14 nie wymaga decyzji
rekompensata za 

wycinkę

14
Gałczyńskiego 2 działka nr 

246/24
Klon kulisty  'Globosum' 2 12-14 Nr 89/2018/OR-P z dnia 03.08.2018

rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

15
Gałczyńskiego 3 nr działki 

98/23

grusza drobnoowocowa 

'Chanticleer'
1 12-14 Nr 43/2018/OR-P z dnia 24.05.2018

rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

16 Bartnicza 4  nr działki 694/68 wiśnia piłkowana 'Kanzan' 2 12-14  Nr 11/2018/OR-P z dnia 07.02.2018
rekompensata za 

wycinkę
termin nasadzeń – do 31 grudnia 2019 r.

Razem ROM - 1 37

17
Obrońców Westerplatte 4 

działka nr 161/6

jarząb pospolity (Sorbus 

aucuparia)
3 12 – 14 rekompensta za wycinkę

18 Bielska 51 C działka nr 500/7
klon kulisty (Acer 

platanoides)
4 12 – 14 rekompensta za wycinkę

19

Obrońców Westerplatte 8 

działka nr 163/9 (w miejsce 

usunietych klonów)

śliwa wiśniowa 'Nigra' 

(Prunus cerasifera)
5 12 – 14

Decyzja 121/2017-OP-P z dnia 

20.11.2017 r.
rekompensta za wycinkę

20
Obrońców Westerplatte 3/1, 

działka nr 147/36

klon kulisty (Acer 

platanoides)
1 12 – 14 rekompensta za wycinkę

21
Obrońców Westerplatte 12-14 

działka nr 172/9

klon kulisty Acer 

platanoides
2 12 – 14 rekompensta za wycinkę

22
Obrońców Westerplatte 7 

działka nr 147/36

klon pospolity kulisty 

(Acer platanoides)
6 16 – 18

Decyzja 7/2018-OR-P z dnia 

09.01.2018 r.
rekompensta za wycinkę

23
Obrońców Westerplatte 5/1 

działka nr 147/36

klon pospolity 'Globosum' 

(Acer platanoides 

'Globosum')

3 14 – 16
Decyzja 9/2018/OR-P z dnia 

23.01.2018 r. 
rekompensta za wycinkę

Razem: ROM - 2 24

Lokalizacja nasadzeń zastępczych za 

nasadzenia wynikające z Decyzji nr 

137/2018-OR-P z dnia 06.12.2018 r. 

ROM - 2

Decyzja 106/2017-OP-P z dnia 

17.10.2017 r.  



Lp
Lokalizacja nasadzenia               

(adres, nr działki)

Gatunek/odmiana 

drzewa

Ilość 

drzew do 

nasadzeń  

w szt.

Obwód pnia w 

cm

Decyzja  - (Nr,  data wydania 

Decyzji /wymaga uzyskania decyzji)       

Podstawa nasadzenia     

(rekompensata 

przyrodnicza za 

wycinkę/ uzupełnienie 

roślin, które wypadły z 

powodu niekorzystnych 

warunków 

atmosferycznych lub 

zostały zniszczone)

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

24
Kolegialna 43, działka nr 918/2 

obręb 8

jabłoń (Malus) odmiana 

Van Eseltine
1 16/18

Decyzja Nr 75/2018 z dnia 

23.04.2018 r. oraz Aneks do ww. 

decyzji dot przesunięcia terminu 

nasadzeń do 30.11.2019 r.

rekompensata za 

wycinkę orzecha 

włoskiego - Decyzja nr 

75/2018 z dnia 

23.04.2018 r.

obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm

25
Sienkiewicza 45, działka  nr 

546/3 obręb 8

jabłoń (Malus) odmiana 

Van Eseltine
1 16/18 wymaga uzyskania decyzji

rekompensata za 

wycinkę wierzby na 

posesji Kwiatka 10 na 

działce o nr ewid.  

546/1 obręb 8

26
Bukowa 40, działka 1489/9 

obręb 9

wiśnia piłkowana Royal 

Burgundy (Prunus 

serrulata Royal Burgundy

2 12
Decyzja Nr 86/2018/OR-P z dnia 

02.08.2018 r.

rekompensata za 

wycinkę świerka - 

Decyzja nr 86/2018 z 

dnia 02.08.2018 r.

obwód pnia  mierzony na wysokości 100 cm

Razem: ROM - 3 4

Ogółem: 65

ROM - 3


