
UCHWAŁA NR RG.0007.149.2016
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji "Inwentaryzacji zadrzewień topolowych na terenie Gminy Kobiór oraz 
Planu "odtopolenia" tj. wymiany gatunku uciążliwego"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

R A D A   G M I N Y

u c h w a l a:

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji "Inwentaryzację zadrzewień topolowych na terenie Gminy Kobiór oraz Plan 
"odtopolenia" tj. wymiany gatunku uciążliwego" – w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Podstawa i cel opracowania: 
 

Opracowanie zostało sporządzone na zlecenie Wójta Gminy Kobiór, celem  zinwentaryzowania 

i opisania drzewostanu, a w szczególności drzew gatunku topola, rosnących na terenie Gminy Kobiór.  

Podstawa prawna i materiały wyjściowe:  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). 
Art.  83. 1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia 
wydanego na wniosek: 1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości; 2) właści-
ciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają 
funkcjonowaniu tych urządzeń. 
Art.  83a.  2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych 
gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
Art.  86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie: 4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi 
lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 
49 § 1 Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub 
kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicz-
nych lub linii kolejowych; 7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 
a) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzy-
stego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, 9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielę-
gnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;  10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie 
rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 11) topoli o obwodzie 
pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzi-
mych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 

 

 Mapy zasadnicze w skali 1:1000 

 Inwentaryzacja szczegółowa drzew gatunku topola z lipca 2016r. 
 

2. Opis stanu istniejącego: 
 

Gmina Kobiór jest gminą położoną w Powiecie Pszczyńskim, w centralnej części Województwa 

Śląskiego. Powierzchnia gminy wynosi 49,49 km, z czego przeważającą większość stanowią lasy – ponad 

85% całkowitej powierzchni gminy. Lasy te stanowią fragment kompleksu lasów pszczyńskich. Na terenie 

Kobióra istnieją liczne okazy starodrzewu oraz nowe nasadzenia. W zachodniej części miejscowości 

występują szczątkowe aleje dębowe, lipowe i kasztanowe. Wschodnia część Kobióra posiada tzw. 

wyspową zieleń wysoką na terenie starych siedlisk gospodarstw rolnych. W istniejącym starodrzewie 

dominują głównie zespoły dębów szypułkowych, objętych ochroną, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/2/78/04 

Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Kobiór - Polana Śródleśna np. aleja drzew wzdłuż ul. Leśników oraz 

ul. Żołędziowej. 

Na terenie Kobióra występuję około 20 gatunków drzew rodzimych, co świadczy o dość małym 

zróżnicowaniu gatunkowym. W ostatnich kilkunastu latach prowadzono sukcesywną wycinkę drzew 

zagrażających bezpieczeństwu, drzew  chorych, a także obcych gatunków topoli. Jednocześnie 
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wykonywano etapami nasadzenia w pasach dróg gminnych gatunków o większych walorach 

estetycznych i użytkowych (np. ul. Plichtowicka, ul. Zachodnia, ul. Składowa). 

3. Plan wymiany gatunku uciążliwego: 
Jak wynika z wykazanej szczegółowej inwentaryzacji zadrzewień topolowych obcych gatunków, 

problem stanowią nasadzenia planowe z lat 50 – tych,  które obecnie po osiągnięciu wieku rębności, 

mogą powodować zagrożenia dla mieszkańców i użytkowników terenów, na których zlokalizowane 

są zadrzewienia. Gatunki obce topoli są drzewami dużymi, szybkorosnącymi, jednakże podatnymi 

na choroby grzybowe i bakteryjne, jak i narażone na szybki rozkład drewna pnia i korzeni. Ze względu 

na duże rozmiary i słabość mechaniczną drewna, osobniki w złym stanie zdrowotnym, stanowią 

szczególne zagrożenie w miejscach uczęszczanych przez ludzi, a także mogą powodować uszkodzenia 

podziemnych sieci kanalizacyjnych, odwodnieniowych, itp., czy też niszczenie nawierzchni dróg 

czy fundamentów.  

Aby przeciwdziałać dalszej degradacji stanu zadrzewień, należy prowadzić działania w kierunku 

wymiany osobników chorych i nienadających się do zabiegów pielęgnacyjnych i rewitalizacji, zastępując 

drzewostan właściwymi gatunkami drzew, o charakterystyce dostosowanej do warunków lokalnych. 

Prowadząc wymianę gatunkową, m.in. polegającą na usuwani obcych gatunków topól i wykonywaniu 

nowych nasadzeń należy mieć na uwadze zachowanie walorów krajobrazowych terenu gminy, których 

ważnym elementem są liczne drzewa rosnące na terenach zabudowanych Kobióra wraz z alejami 

i okazami starodrzewu. Celem wymiany gatunkowej winno być także zwiększanie odporności zieleni na 

czynniki destrukcyjne. 

Szczegółowa inwentaryzacja topól na terenie Kobióra, wykazała dużą zmianę, porównując do 

stanu z 2001r., w którym Rada Gminy podjęła pierwszą uchwałę zatwierdzającą plan wymiany 

uciążliwych gatunków drzew rosnących na terenie Gminy. W trakcie sporządzania planu, 

zainwentaryzowano wówczas 470 szt. topól, z których liczne egzemplarze były chore lub w stanie 

zamierania. Realizacja przedmiotowego planu w latach 2002 – 2010 spowodowała, iż obecnie stan 

ilościowy  wynosi 187 szt. W stosunku do poprzedniego stanu zadrzewienia, drzewa rekomendowane 

do wycinki w większości zostały usunięte. (m.in. topole w otoczeniu budynku wielousługowego przy 

ul. Centralnej 57, na terenie byłego tartaku od strony ciągów pieszych i jezdni dróg – ul. Centralnej 

i Tuwima, wzdłuż północnej i zachodniej granicy byłego tartaku, wokół stawu „Pilok”, budynków i miejsc 

licznie uczęszczanych przez mieszkańców).  

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, podjętym Uchwałą 

nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Kobiór - Polana Środleśna, przedmiotowe 

zadrzewienia nie są objęte  ochroną, wynikającą z zapisów planu.  

W celu dalszej wymiany gatunków obcych topoli, na gatunki rodzime, należy podjąć następujące 

działania: 

1) Usunięcie w pierwszej kolejności osobników topoli (Populus) rosnących w bezpośredniej 

bliskości zabudowań, linii energetycznych, dróg, ciągów pieszych i rowerowych lub innej 

infrastruktury. 

2) Usunięcie osobników martwych i nierokujących szans na przeżycie.  
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3) Sukcesywna wycinka drzew o pogarszającym się stanie zdrowotnym (m.in. rejon stawu „Pilok”, 

północna i zachodnia granica terenów po byłym tartaku). 

4) Bieżąca kontrola stanu zdrowotnego pozostałych drzew, celem minimalizacji ryzyka wystąpienia 

niebezpieczeństwa dla osób i mienia.  

5) Wykonywanie nasadzeń zastępczych, stosując gatunki drzew rodzimych.  

Planując nasadzenia zastępcze w miejsce usuniętych topól, należy kierować się następującymi zasadami: 
 

1) Drogi w krajobrazie otwartym należy obsadzić gatunkami drzew: 

a. Klon, 

b. Brzoza, 

c. Dąb, 

d. Lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, 

e. Modrzew europejski 

 

Nasadzenia te winny być dostosowane do lokalnych warunków glebowych i wykonywane w sposób 

prawidłowy, tj. po właściwym przygotowaniu terenu pod wykonywane nasadzenia.  

2) Do obsadzenia wąskich dróg i placów należy zastosować gatunki i odmiany o koronach 

niewielkich kulistych, kolumnowych, bądź stożkowych, nieosiągających zbyt wielkich 

rozmiarów. Do gatunków preferowanych w opisanych warunkach należą m.in.: 

a. Kasztanowiec czerwony (Aesculus carnea) 

b. Klon pospolity kulisty (Acer platanoides Globosum) 

c. Akacja kulista (Robinia pseudoacacia Umbraculifera) 

d. Buk pospolity w odmianach (Fagus sylvatica Pendula, Davyck, Riversii)  

e. Jarząb w odmianach (Sorbus Aria, Aucuparia, Intermedia)  

f. Jabłoń purpurowa (Malus purpurea) 

 

3) Drzewa do obsadzenia szerokich pasów drogowych i tworzenia alei w centrum miejscowości: 

a. Platan (Platanus acerifolia) 

b. Dąb szypułkowy kolumnowy (Quercus robur Fastigiata) 

c. Lipa (Tilia  euchlora) 

4) Dla celów tworzenia pasów zieleni izolacyjnej, chroniącej przed uciążliwością ze strony obiektów 

usługowych i produkcyjnych, dróg, linii kolejowej, itp. należy obsadzać zielenią wysoką, 

uzupełniając gatunkami drzew iglastych, jak świerk (Picea), jodła (Abies), sosna (Pinus) 

w miejscach nienarażonych na spaliny i środki stosowane do utrzymania zimowego dróg.  
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Wymiana drzewostanu winna być rozłożona na etapy, uwzględniając stopień jego degradacji 

i powodowane zagrożenia, aby nie pozbawić krajobrazu zieleni wysokiej. 

Podstawą wycinki będą decyzję Wójta Gminy, wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody, z uwzględnieniem niniejszego opracowania, a w szczególności inwentaryzacji drzew 

gatunku topola, przedstawionej w formie tabelarycznej oraz oznaczono na mapach w skali 1:1000, 

stanowiących integralną część opracowania. 

 

Załączniki: 

1) Tabela inwentaryzacyjna zadrzewień topolowych 

2) Mapa orientacyjna w skali 1:10000 

3) Mapy w skali 1:1000 z oznaczeniem lokalizacji zadrzewień 

4) Wykaz gatunków drzew występujących na terenie gminy 

5) Dokumentacja fotograficzna 

 

Bibliografia: 

1.\ „Dendrologia” Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski 

2.\ Drzewa i krzewy dla terenów zieleni Władysław Bugała  

3.\ „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór — II 

Edycja”  Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 16 września 2008 r. 

4.\ Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kobiór 

5.\ Strona internetowa www.kobior.pl  
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Lp. Nazwa Obwód pnia [cm] Wysokość [m] Stan zdrowotny Uwagi

1 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 380 25 średni*
zbliżenie do zabudowań - 

wnioskowane do usunięcia

2 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 400 25 średni* zbliżenie do zabudowań 

3 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

4 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160  -  - powalona

5 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

6 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

7 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 130 15 średni

8 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 130 15 średni

9 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

10 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

11 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

12 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 5  - złamana

13 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 25 średni

14 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

15 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

16 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 210 20 średni

17 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 40 15 średni

18 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 100 20  - obumarła - sucha

19 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 80 15 średni

20 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 80 15 średni

21 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

22 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 25 średni

23 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300  -  - powalona

24 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 150 20 średni

25 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 20 średni

26 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 130 15 średni

27 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 130 15 średni

28 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 20 średni

29 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

30 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

31 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

32 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

33 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 140 15 średni

34 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

35 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

36 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

37 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

38 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 15 średni

39 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 15 średni

40 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 130 15 średni

41 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

42 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

43 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

44 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

45 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

46 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

47 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

48 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 25 średni

49 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

50 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 25 średni

51 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 25 średni

Tabela inwentaryzacji szczegółowej zadrzwień topolowych na terenie Gminy Kobiór

Teren byłego Tartaku w strefie zabudowań

Teren byłego Tartaku przy zachodniej granicy, rów melioracyjny przy ul. Żelaznej
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52 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

53 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

54 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 230 20 średni

55 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

56 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 250 25 średni

57 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 25 średni

58 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

59 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 350 25 średni

60 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 25 średni

61 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 330 25 średni

62 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 25 średni

63 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

64 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 25 średni

65 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 150 20 średni

66 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 120 20 średni

67 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 120 15 średni

68 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 150 15 średni

69 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 25 średni

70 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 290 25 średni

71 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 25 średni

72 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 250 25 średni

73 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

74 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 250 25 średni

75 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

76 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 25 średni

77 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

78 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

79 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

80 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

81 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

82 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

83 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

84 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

85 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

86 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

87 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 20 średni

88 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

89 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 20 średni

90 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 20 średni

91 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 320 20 średni

92 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

93 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

94 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 270 20 zły - obumierające

95 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 20 zły

96 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 20 zły

97 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

98 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 20 średni

99 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 230 20 średni

100 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 20 średni

101 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 210 20 średni

102 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

103 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

104 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 210 20 średni

105 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

106 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 20 średni

107 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 250 20 średni

108 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 210 20 średni

109 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

110 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

111 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

112 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

Teren byłego Tartaku - północna granica działek gminnych i prywatnych przy ul. Plichtowickiej 

Teren po byłym Tartaku - rejon za zbiornicą odpadów  - PSZOK

Teren przy stawie "Pilok" - północny brzeg

lokalizacja pomiędzy  ścieżką 

rowerową a torami 

kolejowymi

skarpa stawu "Pilok"
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113 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

114 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 315 20 średni

115 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 20 średni

116 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 320 20 średni

117 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 zły

118 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 20 zły

120 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 450 25 średni

121 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 400 25 średni

122 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 450 25 średni

123 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 450 25 średni

124 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 zły - obumierające

125 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 zły - obumierające

126 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 zły - obumierające

127 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 150 20 zły - obumierające

128 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 zły - obumierające

129 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 230 20 zły - obumierające

130 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 150 20 zły - obumierające

131 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 360 20 średni

132 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 350 20 średni

134 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 210+220+200 20 średni

135 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200+200+230+150 20 średni

136 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160+170 20 średni

137 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 350 20 średni

138 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 350 20 średni

139 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 20 średni

140 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 320 20 średni

141 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 20 średni

142 Topola osika (Populus tremula) 140+110+150 20 średni

143 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 250 20 średni

144 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 250 20 średni

145 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 20 średni

146 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 330 20 średni

147 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

148 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 150 20 średni

149 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 230 20 średni

150 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

151 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

152 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 210 20 średni

153 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 240 20 średni

154 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 260 20 średni

155 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

156 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 190 20 średni

157 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

158 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 190 20 średni

159 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 130 20 średni

160 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

161 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

162 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

163 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

164 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 190 20 średni

165 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 160 20 średni

166 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

167 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 100 20 średni
pochylona w kierunku drogi - 

planowana wycinka

168 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 100 20 średni

169 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 280 20 średni

Tereny przy stawie "Pilok" - południowa krawędź przy ul. Łukowej, tereny przy "Golgocie"

Teren Gminnego Ośrodka Sportowego - strefa południowa, przy bramie wjazdowej od ul. Składowej

ul. Centralna w rejonie skrzyżowania z ulicą Leśników i Zachodniej

wnioskowane do usunięcia

drzewa rosnące przy drodze 

gminnej, niewielka odległość 

od linii energetycznej

lokalizacja pomiędzy  ścieżką 

rowerową a torami 

kolejowymi

skarpa stawu "Pilok"

wydana decyzja na usunięcie 

drzew w związku z planowaną 

przebudową drogi 

wojewódzkiej nr 928

wydana decyzja na usunięcie 

drzew w związku z planowaną 

przebudową drogi 

wojewódzkiej nr 928

Teren Gminnego Ośrodka Sportowego - północna i wschodnia część działki

planowana wycinka drzew 

planowana wycinka drzew 
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170 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

171 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

172 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

173 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 180 20 średni

174 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 220 20 średni

175 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 200 20 średni

176 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 235 20 średni

177 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 210 20 średni

178 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 270+140 20 średni

179 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 300 25 średni

180 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 420 25 średni

181 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 350 25 średni

182 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 350 20 zły 

183 Topola włoska (Populus nigra) 183 20 średni

184 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 400 25 średni

185 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 370 25 średni

186 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 330 25 średni

187 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 410 25 średni

188 Topola mieszaniec  (Populus x euamericana) 420 25 średni

Posesja przy ul. Ołtuszewskiego 33

 - Stan zdrowotny dobry – rośliny prawidłowo ukształtowane, bez widocznych objawów chorobowych, ubytków i uszkodzeń, o dużych wartościach przyrodniczych i 

krajobrazowych.
 - Stan zdrowotny średni – rośliny zdeformowane bądź mające niewłaściwe warunki rozwoju, z niewielkimi objawami chorobotwórczymi lub ubytkami, o niewielkich 

wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.

 - Stan zdrowotny zły – rośliny zdeformowane, chore, słabe, bądź zagrażające bezpieczeństwu ludzi i obiektów oraz rosnących w sąsiedztwie roślin cenniejszych, 

rosnące w złych warunkach bytowych, obniżające walory estetyczne terenu

niewielka odległość od drogi 

krajowej

Droga Krajowa nr 1 w rejonie skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego

Gospodarstwo Rolne - Jan Ryguła, ul. Ołtuszewskiego 115

Posesja przy ul. Ołtuszewskiego 93 

Posesja przy ul. Ołtuszewskiego 49

Posesja przy ul. Ołtuszewskiego 45

planowana wycinka drzew 
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INWENTARYZACJA ZADRZEWIEŃ TOPOLOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIÓR ORAZ PLAN „ODTOPOLENIA” TJ. WYMIANY 

GATUNKU UCIĄŻLIWEGO 

  

 

Wykaz gatunków drzew występujących na terenie Gminy Kobiór: 
 

1.\ Robinia pseudoacacia – Grochodrzew 

2.\ Betula pendula – Brzoza brodawkowata 

3.\ Quercus robur – dąb szypułkowy 

4.\ Quercus robur Fastigiata - Dąb szypułkowy kolumnowy 

5.\ Quercus rubra – dąb czerwony 

6.\ Carpinus betulus – Grab pospolity 

7.\ Creategus monogyna – Głóg jednoszyjkowy 

8.\ Sorbus aucuparia – jarząb pospolity 

9.\ Fraxinus exelsior – jesion wyniosły 

10.\ Acer platanoides – klon pospolity 

11.\ Acer pseudoplatanus – klon jawor 

12.\ Aesculus hipocastanum – Kasztanowiec 

13.\ Tilia cordata – lipa drobnolistna 

14.\ Larix decidua – modrzew europejski 

15.\ Alnus inkana – olsza szara (olcha) 

16.\ Pinus sylwestris – sosna pospolita 

17.\ Picea – świerk  

18.\ Populus alba – Topola 

19.\ Salix alba – wierzba  

20.\ Ulmus lecis, glabra – wiąz szypułkowy, górski 

21.\ Platanus acerifolia – platan  
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INWENTARYZACJA ZADRZEWIEŃ TOPOLOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIÓR ORAZ PLAN „ODTOPOLENIA” TJ. WYMIANY 

GATUNKU UCIĄŻLIWEGO 

  

 

Dokumentacja fotograficzna:  
 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 - Zadrzewienia topolowe - Tereny po byłym Tartaku 

Rysunek 2 - Zadrzewienia topolowe w rejonie stawu "Pilok" przy torach kolejowych 
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INWENTARYZACJA ZADRZEWIEŃ TOPOLOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIÓR ORAZ PLAN „ODTOPOLENIA” TJ. WYMIANY 

GATUNKU UCIĄŻLIWEGO 

  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 - Topole przy ul. Centralnej 

 

Rysunek 3 - Topole przy ul. Centralnej 

Id: FE8B13F4-FF53-4AF8-95E7-4E53AE7BB5A2. Uchwalony Strona 24



INWENTARYZACJA ZADRZEWIEŃ TOPOLOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIÓR ORAZ PLAN „ODTOPOLENIA” TJ. WYMIANY 

GATUNKU UCIĄŻLIWEGO 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5 - Topola od północnej strony ul. Centralnej 

Rysunek 6 - Topola w rejonie starorzecza - ul. Ołtuszewskiego 
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INWENTARYZACJA ZADRZEWIEŃ TOPOLOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIÓR ORAZ PLAN „ODTOPOLENIA” TJ. WYMIANY 

GATUNKU UCIĄŻLIWEGO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7 - Topola w rejonie starorzecza - ul. Ołtuszewskiego 
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