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Nr pozycji                    
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1 BĄKA 7 skrzyżowanie z ul. Gałczyńskiego 38/09/3/836

zarastanie skrajni drogowej 

przez młodą wierzbę 

płaczącą, przesłanianie znaku 

drogowego, cięcie skrajni na 

wys. 4,5 m

2

2 BUŁGARSKA 8
na wysokości biurowców przy ul. 

Marcelińskiej 90
39/18/10/16

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem i drogą 

rowerową przez wierzbę 

płaczącą, gniazdo gołębia 

grzywacza nie zagrożone 

przez prace w koronie, cięcie 

skrajni na wys. 2,2 m

TAK 1

3 CEGLANA 15
pobocze północne i południowe w 

pobliżu skrzyżowania z ul. Wykopy
36/52/4/9 cięcie skrajni na wys. 4,5 m 2

4 CHRYZANTEMOWA 10 przy cieku Skórzynka 41/02/286/2

zarastanie skrajni drogowej 

nad drogą przez gałęzie 

wierzby płaczącej, cięcie 

skrajni na wys. 4,5 m

2

5 CZECHOSŁOWACKA 35
między nr 187 a wiaduktem przy ul. 

Rakoniewickiej, strona południowa
35/21/4/2 cięcie skrajni na wys. 4,5 m 2
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6 GLINIANKI 40
przy skrzyżowaniu z ul. Gruntową, 

strona południowa
36/19/3/64 cięcie skrajni na wys. 4,5 m 2

7 GRUNTOWA 30
przy skrzyżowaniu z ul. Glinianki, 

strona zachodnia
36/19/3/3 cięcie skrajni na wys. 4,5 m 2

8 HUSARSKA 10 na wysokości klatki nr 11 39/16/50/27

zarastanie skrajni drogowej 

nad drogą przez gałęzie 

wierzby płaczącej, cięcie 

skrajni na wys. 4,5 m

2

9 JANUSZEWSKIEJ 30 przy wyjeździe w ul. Brzechwy

38/07/48/81

i

38/07/48/69

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem przez krzewy 

sumaka octowca, cięcie 

skrajni na wys. 2,2 m

1

10 JANUSZEWSKIEJ 8 przy wyjeździe w ul. Brzechwy 38/07/48/81
zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem przez wiązy, 

cięcie skrajni na wys. 2,2 m

1
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11 LEŚNYCH SKRZATÓW 70
odcinek 70 m od Lasku 

Marcelińskiego
38/12/1/2

zarastanie skrajni drogowej 

nad jezdnią przez drzewa i 

krzewy liściaste, cięcie skrajni 

na wys. 4,5 m

2

12 LEŚNYCH SKRZATÓW 150
następny odcinek do stawu w Lasku 

Marcelińskim
38/12/1/2

zarastanie skrajni drogowej 

nad jezdnią przez drzewa i 

krzewy liściaste, cięcie skrajni 

na wys. 4,5 m

2

13 LEŚNYCH SKRZATÓW 100
odcinek od stawu do parkingu przy 

skrzyżowaniu z ul. Strzegomską
38/12/1/2

zarastanie skrajni drogowej 

nad jezdnią przez drzewa i 

krzewy liściaste, cięcie skrajni 

na wys. 4,5 m

2

14 LEŚNYCH SKRZATÓW 7
na wysokości placu zabaw przy ul. 

Jachowicza 36
38/08/1/2

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem przez gałęzie 

lipy i topoli włoskiej, cięcie 

skrajni na wys. 2,2 m

1
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15 LEŚNYCH SKRZATÓW 8
przy drodze wyjazdowej z 

magazynów MTP
38/08/1/2

zarastanie skrajni drogowej 

nad drogą rowerową przez 

gałęzie dwóch lip, cięcie 

skrajni na wys. 2,2 m

1

16 LISA WITALISA 8 na wysokości nr 37 38/05/43/232

zarastanie skrajni drogowej 

nad jezdnią przez gałęzie 

wierzby płaczącej, cięcie 

skrajni na wys. 4,5 m

2

17 ŁUBIEŃSKIEJ 10
w połowie odcinka pomiędzy ul. 

Prostą a ul. Zgorzelecką
38/09/3/531

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem przez gałęzie 

robinii akacjowej i klonu 

jaworu, cięcie skrajni na wys. 

2,2 m

1

18 MARCELIŃSKA 10 pomiędzy ul. Zakątek i ul. Niecałą 39/13/111

zarastanie skrajni drogowej 

nad jezdnią przez gałęzie 

dwóch jesionów wyniosłych, 

cięcie skrajni na wys. 4,5 m

2
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19 MODRZEJEWSKIEJ 80
północne pobocze, od ul. Rapackiego 

do ul. Solskiego
38/14/176/2

zarastanie skrajni drogowej 

nad jezdnią przez drzewa i 

krzewy, cięcie skrajni na wys. 

4,5 m

2

20 OBRZAŃSKA 10
naprzeciw nr 7,                                         

przy skrzyżowaniu z ul. Stęszewską

35/22/85/14    

35/2285/7
cięcie skrajni na wys. 4,5 m 2

21 PANA TWARDOWSKIEGO 30 na wysokości posesji 14 - 24 38/14/5/98

zarastanie skrajni drogowej 

nad jezdnią przez drzewa 

liściaste, cięcie skrajni na wys. 

4,5 m

2

22 PIWONIOWA 20
narożnik ul. Piwoniowej i ulicy bez 

nazwy
41/10/344/1

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem przez gałęzie 

robinii akacjowej i śliwy 

mirabelki, cięcie skrajni na 

wys. 2,2 m

1
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23 PRZYBYSZEWSKIEGO 6
narożnik ul. Przybyszewskiego z ul. 

Marcelińską
39/06/2/1

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem przez gałęzie 

platana klonolistnego, cięcie 

skrajni na wys. 2,2 m

1

24 SIERADZKA 40
pobocze wschodnie przy 

skrzyżowaniu z ul. Szadecką
36/37/72/144 cięcie skrajni do wys. 2,2 m 1

25 SKRYTA 15 drzewa na wys. nr 7-8 39/12/54/7
podniesienie koron wierzb 

płaczących do wys. 4,5 m 
2

26 STRZEGOMSKA 6
przy parkingu w Lasku Marcelińskim, 

za siedzibą Zarządu Zieleni Miejskiej
38/11/1/6

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem i drogą 

rowerową przez gałęzie 

robinii akacjowej, cięcie 

skrajni na wys. 2,2 m

1

27 SULMIERZYCKA 35

strona północno-wschodnia od ul. 

Stęszewskiej, strona południowo-

zachodnia od ul. Głogowskiej

35/22/28 cięcie skrajni na wys. 4,5 m 2

28 ŚWIT_powierzenie_Lp. 199 5 parking u zbiegu ulic Modrej i Świt 39/02/52/119

zarastanie skrajni drogowej 

nad wyjazdem z parkingu 

przez gałęzie śliwy mirabelki, 

cięcie skrajni na wys. 4,5 m

2
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29 WAŁBRZYSKA 30 za skrętem z ulicy Ptasiej 39/19/20/5

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem i drogą 

rowerową przez gałęzie 

robinii akacjowej i topoli 

białej, cięcie skrajni na wys. 

2,2 m

1

30 WAŁBRZYSKA 50
za ulicą Strzegomską, na wysokości 

budynku nr 102
38/10/13/3

zarastanie skrajni drogowej 

nad chodnikiem przez gałęzie 

drzew liściastych, cięcie 

skrajni na wys. 2,2 m

1
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