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1. Lokalizacja i granice opracowania:
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w centrum Wrocławia i obejmuje teren części działek nr
17, 18/7, 18/9, 18/10, 19, AM-10, obręb: Południe we Wrocławiu.
Granice opracowania wyznaczone zostały na części graficznej inwentaryzacji.
2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe
Podstawą opracowania jest zlecenie firmy Vertigo Margareta Jarczewska, ul. Jackowskiego 33,
51-661 Wrocław, na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na ww. terenie z września 2016 roku.
Materiały wyjściowe:
- mapa zasadnicza do celów opiniodawczych z września 2016 roku,
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 nr sekcji 6.148.12.09.3.4, 6.148.12.09.4.3,
6.148.12.14.1.2, 6.148.12.14.2.1, obręb Południe wydana z katastru 28.09.2016 roku.
3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie stanu ilościowego, gatunkowego i jakościowego szaty
roślinnej na terenie opracowania w związku z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego na
przedmieściu Oławskim we Wrocławiu, znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego Więckowskiego.
Zakres opracowania: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca: podanie polskiej i
łacińskiej nazwy botanicznej, pomiar obwodu pnia lub powierzchni zakrzewionej, orientacyjną
rozpiętość korony oraz wysokość drzewa lub krzewu, a także uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i
wyglądu roślin.
4. Opis stanu istniejącego
Na terenie opracowania występują samosiewy drzew owocowych i krzewu wyrastające spod
fundamentów budynku szkoły. Na terenie opracowania stwierdzono występowanie śliwy mirabelki
(Prunus domestica ssp. syriaca) oraz bzu czarnego (Sambucus nigra).
5. Opis do inwentaryzacji
Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną wykonano w dniu 17 września 2016 roku w stanie
ulistnionym u drzew i krzewów. Ogółem zinwentaryzowano 4 sztuki drzew i krzewów.
Inwentaryzacja zawiera:
I. Tabelaryczny wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów, w którym podano:
- numer inwentaryzacyjny rośliny zgodny z numerem na części graficznej opracowania,
- botaniczną nazwę polską i łacińską - według nazewnictwa przyjętego przez W. Senetę i J.
Dolatowskiego w publikacji: 2000: Dendrologia, Seneta W., Dolatowski J., Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa,
- obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m lub powierzchnię pokrytą krzewami podaną
w mkw i mierzoną po rzucie koron krzewów,
- orientacyjną wysokość roślin,
- uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i sanitarnego roślin, ich formy, wyglądu i pokroju oraz
posuszu oraz występowania skupisk jemioły.
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Część graficzną inwentaryzacji, na której oznaczono numer inwentaryzacyjny rośliny, i zakres
powierzchni zakrzewionej. Rośliny nie zaznaczone na mapie zasadniczej, a będące w granicach
opracowania naniesiono na mapę za pomocą domiarów sytuacyjnych.

II.

6. Wykaz zinwentaryzowanych roślin
Nr
inw.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

1

śliwa mirabelka

Prunus domestica
ssp. syriaca

2

bez czarny

Sambucus nigra

3

śliwa mirabelka

4

śliwa mirabelka

Obwód
[cm]/
pow.
[m2]

Średnica Wysok
korony
ość
[m]
[m]

Uwagi

16 + 17 +
18 + 11

2,5

4

wyrasta spod fundamentów budynku,
drzewo owocowe, zalecenia: wycinka

14

2

4,5

wyrasta spod fundamentów budynku,
krzew w wieku poniżej 10 lat,
zalecenia: wycinka

Prunus domestica
ssp. syriaca

15 + 20 +
14

3,5

5

wyrasta spod fundamentów budynku,
drzewo owocowe, zalecenia: wycinka

Prunus domestica
ssp. syriaca

3 m2

2

3,5

samosiew wyrastający z betonowej
opaski wokół budynku, drzewo
owocowe, zalecenia: wycinka

opracowanie:
mgr inż. Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak
architekt krajobrazu
wrzesień 2016 r.
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