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WYKAZ DRZEW ROSNĄCYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
W KŁODZKU OBJĘTYCH WYCINKĄ I PIELĘGNACJĄ 

 

Lp. Opis 
Obwód Drogowy nr 1 

w Szczytnej 
Obwód Drogowy nr 2  
w Bystrzycy Kłodzkiej 

Obwód Drogowy nr 3  
w Nowej Rudzie 

1 

Mechaniczne ścinanie drzew 
z karczowaniem lub frezowa-
niem pni o średnicy 26-35 cm - 
strefa niebezpieczna obok jezdni 
przy użyciu podnośnika.                             

- 

 1 szt. lipa, śr. 33 cm, Długopole Zdr.  
droga powiat. nr 3277D 

- 

2 

Mechaniczne ścinanie drzew 
z karczowaniem lub frezowa-
niem pni o średnicy 36-45 cm - 
strefa niebezpieczna obok jezdni 
przy użyciu podnośnika.                             

 2 szt. wierzba, śr. 36, 43 cm, Szczytna, 
droga powiat. nr 3302D        

 1 szt. klon, śr. 42 cm, Szczytna,  dro-
ga powiat. nr 3302D                           

 1 szt. jesion, śr. 38 cm, Szalejów Dolny, 
droga powiat. nr  3291D                       

 1 szt. jesion, śr. 41 cm, Wilkanów, dro-
ga powiat. nr 3268D                       

 2 szt. dąb szypułkowy, śr. 39, 42 cm, 
Ścinawica, droga powiat. nr 3226D 

3 

Mechaniczne ścinanie drzew 
z karczowaniem lub frezowa-
niem pni o średnicy 46-55 cm - 
strefa niebezpieczna obok jezdni 
przy użyciu podnośnika.                           

 1 szt. jesion, śr. 50 cm, Szczytna, dro-
ga powiat. nr 3302D 

 1 szt. klon, śr. 54 cm, Szczytna, dro-
ga powiat. nr 3302D 

 1 szt. świerk, śr. 46 cm Szczytna, dro-
ga powiat. nr 3242D 

 1 szt. lipa, śr. 49 cm, Stara Morawa,  
droga powiat. nr 3230D 

 2 szt. lipa, jesion, śr. 47, 46 cm, Stara 
Bystrzyca, droga powiat. nr 3236D 

 2 szt. lipa, śr. 47, 51 cm, Wilkanów, 
droga powiat. nr 3268D 

 1 szt. lipa, śr. 55 cm, Stara Bystrzyca, 
droga powiat. nr 3236D 

 1 szt. dąb szypułkowy, śr. 47 cm, Ścina-
wica, droga powiat. nr 3226D 

4 

Mechaniczne ścinanie drzew 
z karczowaniem lub frezowa-
niem pni o średnicy 56-65 cm - 
strefa niebezpieczna obok jezdni 
przy użyciu podnośnika.                           

 1 szt. wierzba, śr. 63 cm, Szczytna, dro-
ga powiat. nr  3302D 

 1 szt. olcha, śr. 63 cm, Kamieniec, dro-
ga powiat. nr 3239D 

 1 szt. klon, śr. 58 cm, Polanica Zdr. dro-
ga powiat. nr 3240D 

 4 szt. klon, jesion, śr. 57, 62, 65, 60 cm, 
Szczytna droga powiat. nr 3302D 

 1 szt. klon, śr. 58 cm, Szczytna, dro-
ga powiat. nr 3240D 

 1 szt. lipa, śr. 58 cm, ul. Lipowa Lądek-
Zdrój                           

 2 szt. topola, śr. 57, 58 cm, Radochów, 
droga powiat. nr 3253D 

 1 szt. klon, śr. 56 cm, Stara Morawa, 
droga powiat. nr 3230D 

 1 szt. lipa, śr. 58 cm, Stara Bystrzyca, 
droga powiat. nr 3236D 

 1 szt. lipa, śr. 63 cm, ul. Wojska Polskie-
go, Bystrzyca Kł. droga powiat. 
nr 3236D 

 1 szt. lipa, śr. 62 cm, Stara Bystrzyca, 
droga powiat. nr 3236D 

 1 szt. topola, śr. 57 cm, Bożków, dro-
ga powiat. nr 3326D 
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 1 szt. lipa, śr. 56 cm, ul. Wojska Polskie-
go, Bystrzyca Kł. droga powiat. nr 
3236D 

 1 szt. lipa, śr. 57 cm, Długopole Zdr. 
droga powiat. nr 3235D 

5 

Mechaniczne ścinanie drzew 
z karczowaniem lub frezowa-
niem pni o średnicy 66-75 cm - 
strefa niebezpieczna obok jezdni 
przy użyciu podnośnika.                          

 1 szt. jesion, śr. 69 cm, Niwa, dro-
ga powiat. nr 3305D, 

 1 szt. topola, śr. 66 cm, Krosnowice, 
droga powiat. nr 3279D 

 1 szt. olcha, śr. 71 cm, Kamieniec, dro-
ga powiat. nr 3239D 

 2 szt. klon, śr. 66, 69 cm, Polanica Zdr. 
droga powiat. nr 3240D 

 1 szt. kasztanowiec, śr. 66 cm, Duszniki 
Zdr. droga powiat. nr 3241D 

 2 szt. klon, śr. 66, 70 cm, Szczytna dro-
ga powiat. nr 3302D 

 1 szt. klon, śr. 73 cm, Niwa, 3305D 

 2 szt. lipa, śr. 71, 73 cm, ul. Lipowa Lą-
dek-Zdrój 

 2 szt. topola, śr. 67, 68 cm, Radochów, 
droga powiat. nr 3253D 

 3 szt. lipa, śr. 66, 68, 73 cm, Stara By-
strzyca, droga powiat. nr 3236D 

 1 szt. klon, śr. 72 cm, Stara Bystrzyca, 
droga powiat. nr 3277D 

 1 szt. lipa, śr. 66 cm, Stara Bystrzyca, 
droga powiat. nr 3236D 

 1 szt. buk, śr. 70 cm, Długopole Zdr. 
droga powiat. nr 3277D 

 1 szt. topola, śr. 71 cm, Bożków, dro-
ga powiat. nr 3326D 

6 

Mechaniczne ścinanie drzew z 
karczowaniem lub frezowaniem 
pni o średnicy 76-85 cm - strefa 
niebezpieczna obok jezdni przy 
użyciu podnośnika.                        

 1 szt. jesion, śr. 78 cm, Szczytna, dro-
ga powiat. nr 3302D 

 1 szt. lipa, ś. 78 cm, Gołaczów, dro-
ga powiat. nr 3243D 

 1 szt. klon, śr. 79 cm, Kłodzko dro-
ga powiat. nr 3238D 

 1 szt. topola, śr. 76 cm, Radochów, dro-
ga powiat. nr 3253D 

 2 szt. lipa, śr. 81, 85 cm, Stara Morawa, 
droga powiat. nr 3230D 

 3 szt. lipa, śr. 76, 82, 82 cm, Dolnik, 
droga powiat. nr 3269D 

 1 szt. klon, śr. 82 cm, Młynowiec, (ob-
ręb Goszów), droga powiat. nr 3254D 

 1 szt. klon, śr. 78 cm, Stara Bystrzyca, 
droga powiat. nr 3236D 

 2 szt. klon, lipa śr. 84, 85 cm, Stara By-
strzyca, droga powiat. nr 3236D 

 1 szt. klon, śr. 80 cm, ul. Wojska Pol-
skiego 43, Bystrzyca Kł., droga powiat. 
nr 3236D 

 1 szt. buk, śr. 79 cm, Długopole Zdr. 
droga powiat. nr 3277D 

- 
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7 

Mechaniczne ścinanie drzew 
z karczowaniem lub frezowa-
niem pni o średnicy 86-146 cm - 
strefa niebezpieczna obok jezdni 
przy użyciu podnośnika.              

 3 szt. topola, śr. 92, 101, 108  cm, Kro-
snowice, droga powiat. nr 3279D 

 1 szt. topola, śr. 146 cm, Roszyce, (ob-
ręb Szalejów Dolny), droga powiat. nr 
3293D 

 1 szt. klon, śr. 92 cm, Szalejów Dolny, 
droga powiat. nr 3291D 

 2 szt. lipa, śr. 88, 105 cm, Stara Mora-
wa, droga powiat. nr 3230D 

 5 szt. jesion, śr. 94, 95, 103, 107, 109 
cm, Nowy Gierałtów, droga powiat. nr 
3229D 

 1 szt. lipa, śr. 95 cm, Stara Bystrzyca, 
droga powiat. nr 3236D 

 3 szt. lipa, klon, śr. 94, 101, 102 cm, 
Wilkanów, droga powiat. nr 3268D 

 1 szt. dąb, śr. 97 cm, Długopole Zdr. 
droga powiat. nr 3277D                           

 1 szt. topola, śr. 89 cm, Bożków, dro-
ga powiat. nr 3326D 

8 

Przegląd stanu technicznego 
wiązania elastycznego typu Cob-
ra w celu zachowania jakości 
i bezpieczeństwa wiązań. 

- 

 4 szt. lipa drobnolistna, droga powia-
towa, ul. Lipowa w Lądku Zdroju 

- 

9 

Cięcia sanitarne w koronach 
drzew polegające na usunięciu 
posuszu, gałęzi i konarów cho-
rych i połamanych stwarzają-
cych zagrożenie. 

 20 szt. klon, jesion    Stara Łomnica dro-
ga powiat. nr 3238D 

 15 szt. klon, jesion Kamieniec, dro-
ga powiat. nr 3239D 

 40 szt. klon, jesion, Szczytna - Polanica 
Zdr. droga powiat. nr 3240D 

 15 szt. klon, jesion, Łężyce, dro-
ga powiat. nr 3241D 

 20 szt. topole, Słoszów, droga powiat. 
nr 3243D 

 30 szt. klon, jesion, Pokrzywno, dro-
ga powiat. nr 3288D 

 30 szt. klon, jesion, Taszów, dro-
ga powiat. nr 3296D 

 10 szt. klon, jesion, Szczytna, dro-
ga powiat. nr 3301D 

 15 szt. klon, jesion, Szczytna, dro-
ga powiat. nr 3302D 

 10 szt. klon, jesion Niwa, droga powiat. 
nr 3305D 

 5 szt. dąb, wierzba, jesion, Mikowice, 
droga powiat. nr 3306D 

 3 szt. klon, jesion, Nowy Gierałtów, 
droga powiat. nr 3229D 

 50 szt. lipy, Nowa Morawa - Bolesła-
wów, droga powiat. nr 3230D 

 20 szt. klon, jesion, Trzebieszowice - 
Konradów, droga powiat. nr 3257D 

 50 szt. klon, jesion, Wolibórz - Jugów, 
droga powiat. nr 3314D 

 30 szt. topola, jesion, Tłumaczów - Rad-
ków, droga powiat. nr 3335D 

 40 szt. topola, klon, Raszków - Suszyna, 
droga powiat. nr 3329D 

 20 szt. klon, Bartnica, droga powiat. 
nr 3339D 

 40 szt. klon, Włodowice - Świerki, dro-
ga powiat. nr 3338D 

 30 szt. klon, kasztanowiec, Dzikowiec - 
Czerwieńczyce, droga powiat. nr 3323D 
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 16 szt. modrzew, świerk, Szalejów Gór-
ny droga powiat. nr 3239D 

10 

Redukcja koron drzew do 30 % 
korony (cięcia techniczne) 
w przypadku ich kolizji z obiek-
tami budowlanymi i liniami na-
powietrznymi, stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ludzi i istniejących obiektów 
budowlanych oraz redukcji 
w celu utrzymania formowane-
go kształtu koron.  

- - 

 10 szt. klon, jesion, Wolibórz - Jugów, 
droga powiat. nr 3314D 

 10 szt. topola, jesion, Tłumaczów - Rad-
ków, droga powiat. nr 3335D 

 40 szt. topola, klon, Raszków - Suszyna, 
droga powiat. nr 3329D 

 10 szt. klon, Bartnica, droga powiat. 
nr 3339D 

 30 szt. topola, klon, Włodowice - Świer-
ki, droga powiat. nr 3338D 
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