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PODSTAWA OPRACOWANIA 

UMOWA o prace projektowe zawarta w dnia 31 października 2018 roku  

 

STAN PRAWNY OBIEKTU 

Zespół Reduty Wolskiej wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 804/03 z 20 września 

2003 roku. 

 

MATERIAŁY WYJŚCIOWE: 

MAPA ZASADNICZA w skali 1:500  

 

GRANICA OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje działki: 

Część 1, część 4/4, 5/3, 5/4,część 7 i część 175 z obrębu 6-07-12 

Dla zachowania powiązań komunikacyjnych w koncepcji objęto także części działek:  

170/2,170/4,170/5, 170/6, 170/7,170/8,170/9,170/10,170/12,170/13,170/15,170/16 i 172 z 

obrębu 6-07-03 

 

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 

 

Ok. 5 ha 
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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA : 

 

 

I. CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

Wykaz drzew i krzewów 

 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

1. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką,  skala 1:500, rys 1a 

2. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką,  skala 1:500, rys 1b 

 

  



Inwentaryzacja zieleni wraz z wytycznymi do gospodarki drzewostanem Redutowa 

stan, listopad 2018 rok 

opracowali; mgr inż. Dorota Pape, Sławomir Olecki 

 

Drzewostan na terenie objętym opracowaniem to głównie powojenny samosiew. Wyjątek stanowią: 

- 36 egzemplarzy pochodzących sprzed 1939 roku, 

- nasadzenia klonów srebrzystych z 1960 roku, 

- nasadzenia drzew owocowych posadzonych przez użytkowników działek pochodzących z 

okresu powojennego. 

W skład gatunkowy tworzą samosiewy klonu, jesionu, robinii oraz w mniejszym stopniu lipy, grabu, 

głogu, ałyczy. Pojedynczo występuje brzoza, kasztanowiec, dąb. Stan zdrowotny drzewostanu nie jest 

dobry. Samosiew rośnie w dużym zwarciu, co przyczynia się do licznych deformacji w obrębie korony 

i pnia. Ponadto w północno-zachodniej części terenu wszystkie jesiony mają ubytki kory 

spowodowane przez podpalenie. Takie same uszkodzenia posiadają graby przy zachodnim bastionie. 

We wschodniej części opracowania drzewa rosnące w fosie są wielopniowe – prawdopodobnie są to 

odrosty z pni usuwanych drzew na przełomie lat 50 i 60-tych. 

 

Ideą projektu gospodarki drzewostanem jest odsłonięcie historycznego układu Reduty-wałów i 

przedpola. Dlatego przede wszystkim usuwa się młody, gęsty samosiew pozostawiając duże drzewa. 

Do usunięcia przewidziano także drzewa zagrażające bezpieczeństwu z licznymi ubytkami, 

zagrzybieniami i wypróchnieniami. 

 

Oznaczenia: 

W kolumnie „7” - drzewa zaznaczone „X” znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

W kolumnach „8 i 9” zastosowano klasyfikację wg. wytycznych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

W kolumnie „10” podano wiek tylko egzemplarzy drzew sprzed 1945 roku, stosując oznaczenia: 

I. Drzewa pochodzące sprzed 1900 roku 

II. Drzewa pochodzące z lat 1901-1920  

III. Drzewa pochodzące z lat 1921-1939  

IV. Drzewa pochodzące z okresu po 1940 roku. 

 


