
Choć przyroda nie ma ceny, wiemy że ma wartość. Ta wartość 
ujawnia się w momencie podejmowania przez ludzi różnych 
decyzji, np. wyboru miejsca zamieszkania bliżej terenów zieleni 
lub protestów przeciwko usuwaniu drzew w mieście. Można ją 
także poznać, pytając mieszkańców miasta — ile warte są dla nich 
określone elementy przyrody lub świadczone przez nie usługi. 
Badanie takie wymaga stworzenia hipotetycznego scenariusza, 
zakładającego możliwość zmiany stanu tego, co wyceniamy.  
Dzięki temu możemy poznać krańcową gotowość  
do zapłacenia za to dobro lub usługę, czyli wartość, jaką  
mieszkańcy przypisują zwiększeniu jego /jej dostępności.  
Takie badanie przeprowadziliśmy w Łodzi, przedstawiając 
mieszkańcom hipotetyczny program zwiększenia liczby  
drzew w centrum miasta.

Słowa kluczowe: wartość ekonomiczna przyrody, metoda wyboru 
warunkowego, drzewa przyuliczne, usługi ekosystemów w miastach

Jak wycenić 
wartość przyrody 
w mieście? 
Wycena drzew 
przyulicznych� 
w centrum Łodzi 
 
Marek Giergiczny, Uniwersytet Warszawski 
Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki



Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi  

74 | Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3, 2012  

Wprowadzenie 

W maju 1971 roku doszło do masowych protestów 
mieszkańców przeciwko planowanemu wycięciu 13 
wiązów w jednym z niewielkich parków w centrum 
Sztokholmu. Plan usunięcia drzew był związany z bu-
dową w tym miejscu stacji metra, ale też z szerszym 
programem „modernizacji” miasta. W protestach bra-
ło udział do 250 tysięcy osób! Warto zwrócić uwagę, 
iż ta mobilizacja miała miejsce na długo przed roz-
powszechnieniem się współczesnych systemów ko-
munikacji, pozwalających na znacznie sprawniejszą 
organizację protestujących. Doszło do starć z policją 
i wynajętymi przez władze miasta pracownikami, gdy 
zaczęli oni ścinanie pierwszego z wiązów. Ostatecznie 
plany zrewidowano, a stację przesunięto (Passow 1973). 
Zmieniono też sposób podejmowania decyzji w mie-
ście tak, aby w znacznie większym stopniu uwzględ-
niał potrzeby mieszkańców.

Historia ta opisuje skrajną formę partycypacji (kon-
flikt), o czym pisaliśmy w po-
przednim artykule. Pokazuje 
również, że podobnych prob-
lemów można uniknąć zda-
jąc sobie sprawę, że mieszkań-
cy dostrzegają wartość drzew 
w mieście lub, szerzej, wartość 
usług świadczonych przez eko-
systemy. Wartość przypisywana drzewom jest oczy-
wiście różna dla różnych ludzi, tak jak różna jest na-
sza gotowość do zapłacenia za daną książkę lub rower. 
Aby zorientować się, jaką wartość mieszkańcy przypi-
sują drzewom, należy przeprowadzić badanie ekono-
miczne. W artykule opiszemy, jak przeprowadzić taką 
analizę, posługując się przykładem badania wartości 
drzew przyulicznych w centrum Łodzi.1 Zanim jed-
nak przejdziemy do naszego przykładu, przedstawi-
my po co i jak wyceniać wartość dóbr nierynkowych 
(takich jak usługi ekosystemów lub drzewa), a także 
dokonamy przeglądu metod stosowanych w tym celu.

Po co i jak wycenić wartość dobra 

nierynkowego?

Wartość jest podstawową kategorią ekonomiczną. 
Współczesna ekonomia postuluje, że wartość wyraża 
się w cenach rynkowych. Tak rozumiana wartość uza-
sadniona jest użytecznością dóbr, czyli korzyścią, ja-
ką konsument odnosi dzięki zwiększeniu konsumpcji 
danego dobra. Według neoklasycznej teorii ekonomii, 
nie ma wartości nic, co bezpośrednio lub pośrednio nie 
służy zaspokajaniu ludzkich potrzeb — łącznie ze śro-
dowiskiem przyrodniczym. Z tego antropocentryczne-
go punktu widzenia nie wynika bynajmniej, że teoria 
ekonomii jest materialistyczna. Ekonomiści dostrze-
gają, że ceny, a więc i wartości, zawierają składniki, 
z których część związana jest z bezpośrednim lub po-
średnim użytkowaniem dóbr, a część jedynie z satys-
fakcją z faktu, że coś istnieje. Pierwszy typ zwany jest 
wartością użytkową, drugi — wartością pozaużytko-
wą (Żylicz 2004).

Przez wiele lat ekonomiści interesowali się jedynie 
bardzo wąsko rozumianą wartoś-
cią użytkową. Od dawna zdawa-
no sobie sprawę z istnienia innych 
składników wartości. Jednak, po-
nieważ nie były one przedmiotem 
transakcji rynkowych, gospodaru-
jąc danym zasobem rzadko brano 
je pod uwagę. W przypadku usług 

ekosystemów szacowanie wartości użytkowej koncen-
trowało się w większości na wartości rekreacyjnej. War-
tość ta, choć w wielu przypadkach bardzo istotna, sta-
nowi jednak tylko część wartości użytkowej i zwykle 
jedynie niewielką część całkowitej wartości ekono-
micznej danego zasobu przyrodniczego. Na wartość 
pozaużytkową w 1967 roku zwrócił uwagę John Kru-
tilla (Krutilla 1967). Najważniejszym jej aspektem jest 
tzw. wartość istnienia związana z satysfakcją z tego, 
że dane dobro istnieje. Innym — wartość dziedziczo-
na, rozpatrywana z myślą o przyszłych pokoleniach. 
Kategorią wartości, usytuowaną pomiędzy użytko-
wą i pozaużytkową, jest wartość opcyjna — związana 
z potencjalnymi korzyściami, możliwymi do osiągnię-
cia dzięki danemu dobru w przyszłości. Dopiero suma 

1Badanie zostało częściowo dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na prowadzenie badań 
naukowych służących rozwojowi młodych naukowców (grant z Uniwersytetu Łódzkiego (nr 545/177).
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wszystkich kategorii wartości (użytkowej i pozaużyt-
kowej) stanowi o całkowitej wartości ekonomicznej 
dobra przyrodniczego. Rysunek 1 przedstawia różne 
kategorie wartości drzew w mieście i przykłady po-
wiązanych z nimi usług świadczonych przez drzewa.

Usługi ekosystemów w większości nie są przed-
miotem obrotu na rynku (są dobrami nierynkowymi), 
a jednak mają wartość, ponieważ zaspokajają potrze-
by ludzi. O ich podaży decydują przede wszystkim in-
stytucje publiczne. Załóżmy, że władze miasta muszą 

Rysunek 1. Kategorie wartości drzew w mieście i przykłady dostarczanych przez nie usług
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W ekonomii dobra dzieli się na dwie podstawowe kategorie, tj. dobra prywatne i publiczne. Prawie wszystkie 

dobra i usługi, które nabywamy na rynku, mają cechy dóbr prywatnych, to znaczy konsumpcja takiego dobra 

przez jedną osobę ogranicza możliwość konsumpcji tego samego dobra przez inną, ponadto właściciel dobra 

prywatnego może z łatwością wykluczyć inne osoby z konsumpcji tego dobra. Dobra publiczne są przeciwień-

stwem dóbr prywatnych, to znaczy z ich konsumpcji nie można wykluczyć nikogo i dodatkowo poziom kon-

sumpcji jednej osoby nie ma wpływu na poziom konsumpcji pozostałych osób. 
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określić, jaka jest optymalna liczba i powierzchnia te-
renów zieleni. Na problem ten można spojrzeć z róż-
nych perspektyw. My przeanalizujemy go jedynie od 
strony ekonomicznej.

W przypadku dóbr prywatnych o ich nabyciu decy-
dują poszczególne jednostki, porównując ceny rynko-
we z użytecznością tych dóbr. Natomiast w przypadku 
dóbr publicznych decyzja o nabyciu dobra publicznego 
musi być podjęta przez organy administracji publicz-
nej. Teoria ekonomii zakłada, że decydenci powinni 
podejmować decyzje, które maksymalizują dobrobyt 
społeczny. W kontekście naszego przykładu powin-
na to być taka ilość zieleni miejskiej, która maksyma-
lizuje różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami i ko-
rzyściami społecznymi.

W większości przypadków oszacowanie kosztów 
dostarczania dóbr publicznych nie nastręcza dużych 
kłopotów. Nie jest to zadanie łatwe, ale jak najbardziej 
wykonalne. Prawdziwe kłopoty są związane z osza-
cowaniem korzyści społecznych. Załóżmy, że władze 
miasta rozważają program zwiększenia liczby drzew 
przyulicznych. Jakie korzyści społeczne przyniesie ten 
program? Gdyby istniał rynek na przyuliczne drzewa 
problem ten byłby trywialny, korzyści społeczne zo-
stałyby przybliżone za pomocą cen rynkowych. Jednak 
cechy dóbr publicznych powodują, że rynek na te do-
bra nie istnieje. Dlatego jedynym sposobem oszacowa-
nia korzyści dostarczanych przez dobra publiczne jest 

stworzenie hipotetycznego rynku, na którym ludzie 
będą mieli możliwość dokonywania hipotetycznych 
transakcji zakupu dobra publicznego. Taki właśnie 
rynek, na którym ankietowani mieli możliwość doko-
nywania hipotetycznych transakcji, został stworzony 
w tym badaniu. Zanim przejdziemy do omówienia na-
szego badania, przyjrzymy się kilku różnym metodom 
powszechnie stosowanym do wyceny usług ekosyste-
mów, a w szczególności zieleni miejskiej.

Metody wyceny stosowane 

w odniesieniu do usług ekosystemów 

w miastach�

Metody wyceny dóbr nierynkowych można podzie-
lić na pośrednie i bezpośrednie (Czajkowski 2010). 
Pośrednie dotyczą preferencji ujawnionych w odniesie-
niu do dóbr dostępnych na rynku, powiązanych z ana-
lizowanymi przez nas dobrami nierynkowymi. Choć 
dobro, które wyceniamy, nie jest przedmiotem obro-
tu na rynku, możemy określić jego wartość obserwu-
jąc cenę innego, powiązanego dobra, dostępnego na 
rynku. Bezpośrednie metody oparte są na preferen-
cjach deklarowanych w odniesieniu do danego do-
bra nierynkowego. W tym przypadku w odpowiedni 
sposób zadajemy konsumentom pytania o to, ile dane 
dobro jest dla nich warte. Poniżej omawiamy metody 

Rysunek 2. Przykłady metod wyceny, najczęściej stosowanych w odniesieniu do przyrody w mieście
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najczęściej stosowane do wyceny przyrody w mieście, 
przywołując przykłady ich wykorzystania do wyceny 
drzew w miastach (rysunek 2).

Metoda kompensacyjna

W praktyce decyzji podejmowanych w odniesieniu do 
drzew w miastach, najpowszechniej stosowana jest tzw. 
metoda kompensacyjna. Odwołuje się ona do kosz-
tów odtworzenia usług dostarczanych przez drzewa. 
Uwzględnia koszty sadzenia i pielęgnacji odpowied-
niej ilości nowych drzew, mających zastąpić drzewo 
usunięte lub uszkodzone. Szacowanie kosztów od-
tworzenia wymaga uwzględnienia okoliczności, takich 
jak gatunek drzewa oraz jego wielkość i stan zdrowia, 
a także lokalizacja. Różne warianty tej metody, sto-
sowane w różnych krajach, omówiła Szczepanowska 
(2007). W Stanach Zjednoczonych, gdzie wycenianie 
drzew w miastach ma najdłuższą historię, metoda kom-
pensacyjna została oficjalnie 
przyjęta na potrzeby wspoma-
gania decyzji planistycznych. 
Powszechnie dostępne są in-
formacje na temat tak liczo-
nej wartości drzew w różnych 
miastach. Na przykład w Nowym Jorku została ona 
oszacowana na 5,2 mld USD (996 USD na drzewo) 
(Nowak i in. 2002).

Warto zaznaczyć, że Łódź była pierwszym pol-
skim miastem, w którym w 1974 roku wprowadzo-
no cennik drzew. Miał on być oparty właśnie na war-
tości odtworzenia — wyliczono, jaką ilość młodych 
drzewek należałoby zasadzić, aby uzyskać te same ko-
rzyści ekologiczne, jakich dostarczało drzewo usu-
nięte lub uszkodzone. Ostateczny cennik wskazywał 
jednak wartości na poziomie zaledwie 1/6 tych, któ-
re zostały zaproponowane w projekcie. Jak zauważył 
Romuald Olaczek, „prawdopodobnie wyliczone war-
tości drzew przekraczały jakąś barierę psychologicz-
ną urzędników miejskich, którzy nie mogli uznać, iż 
zwyczajne drzewo uliczne może mieć wartość kilku sa-
mochodów osobowych” (cyt. za Szczepanowska 2007, 
s. 116–117). Obecnie obowiązujący w Polsce system 
opłat za usuwanie drzew2 nie jest oparty na żadnej 

metodzie wyceny. Nie wiadomo, jakie przesłanki me-
rytoryczne zostały przyjęte dla ustalenia jednostko-
wych stawek opłat. Aby dostosować polski system do 
standardów międzynarodowych, Instytut Gospodar-
ki Przestrzennej i Mieszkalnictwa opracował wersję 
metody kompensacyjnej dostosowaną do polskich wa-
runków (Szczepanowska 2009).

Wycena hedoniczna

W badaniach naukowych dotyczących wartości drzew 
w mieście, najczęściej stosowana jest tzw. wycena hedo-
niczna. Odwołuje się ona do faktu, iż obecność drzew 
(lub innych elementów przyrody, takich jak parki, 
zbiorniki i cieki wodne, tereny chronione) wpływa na 
wartość nieruchomości, na których lub przy których 
rosną analizowane drzewa. Stosowane w takich bada-
niach modele ekonometryczne pozwalają na wyodręb-
nienie wpływu na cenę nieruchomości, wywieranego 

przez różne czynniki, takie jak lo-
kalizacja, a w przypadku mieszkań 
i domów również wielkość i roz-
kład lub widok z okien. Wpływ 
przyrody na jakość życia w danym 
miejscu znajduje odzwierciedlenie 

w cenie, jaką kupujący są skłonni zapłacić za daną nie-
ruchomość, a także w czasie, w jakim ta nieruchomość 
znajduje nabywców. Zdecydowana większość badań 
potwierdza, że wartość nieruchomości rośnie dzięki 
drzewom i innym elementom przyrody, w szczegól-
ności na terenach zurbanizowanych (Donovan i Butry 
2010; Waltert i Schläpfer 2010). Zdając sobie sprawę, iż 
tereny zielone podnoszą atrakcyjność oferowanych nie-
ruchomości, deweloperzy podkreślają obecność ziele-
ni, nawet jeśli faktycznie na terenie danej posesji wcale 
drzew nie ma lub jest ich bardzo mało. Aby się o tym 
przekonać, wystarczy przejrzeć dowolną gazetę z ogło-
szeniami o sprzedaży nowych mieszkań.

Wycena hedoniczna była również stosowana w od-
niesieniu do drzew przyulicznych. Analizując ceny 
domów, Donovan i Butry (2010) oszacowali wartość 
drzew przyulicznych w Portland. Obecność drzew od-
dzielających dom od ulicy lub rosnących w odległości 
nie większej niż 30,5 m od domu (z wyłączeniem tych, 

2 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie 
stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Obecność drzew oddzielających dom od uli-
cy lub rosnących w odległości nie większej niż 
30,5 m od domu przyczyniała się do wzrostu 
cen nieruchomości średnio o 3% ich wartości.
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które rosły bezpośrednio przy domu) przyczyniała się 
do wzrostu cen nieruchomości średnio o 8870 USD 
(3% wartości nieruchomości). Uśredniając ten wynik na 
całe Portland, autorzy wskazali iż drzewa przyuliczne 
mają tam w przybliżeniu wartość 1,35 mld USD. Usta-
lili również, że domy przy których rosły przyuliczne 
drzewa łatwiej było sprzedać (oferty tego typu znajdo-
wały nabywców przeciętnie 1,7 dnia szybciej niż śred-
nia dla rynku, która wynosiła 71 dni).

Wycena warunkowa

Relatywnie często, w odniesieniu do usług miejskich 
ekosystemów, jest też stosowana wycena warunkowa 
(dalej określana jako CV od contingent valuation). Jako 
metoda bezpośrednia, polega na pytaniu responden-
tów o gotowość do zapłacenia za usługi ekosystemów. 
Metoda ta wymaga stworzenia scenariusza dostar-
czania wybranej usługi i określenia związanego z nim 
kosztu. Respondenci odpowiadają, czy byliby gotowi 
ponieść określony koszt, by korzystać z usługi ekosy-
stemu. Najczęściej stosowane w ramach tej metody 

scenariusze odwołują się do kosztów utrzymania zie-
leni w miastach. Wiąże się to z barierami, o których 
pisaliśmy w artykule drugim, takimi jak niedostatek 
środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie 
przyrody w mieście i niedostrzeganie przez decyden-
tów wartości przypisywanej przyrodzie przez miesz-
kańców miast.

Treiman i Gartner (2006) określili gotowość do za-
płacenia za lepsze utrzymanie drzew w 44 miastach 
w stanie Missouri (m.in. St. Louis i Kansas). Zwłasz-
cza w większych miastach ponad połowa mieszkańców 
wyrażała gotowość do zapłacenia na poziomie 14–16 
USD rocznie na gospodarstwo domowe. W tym przy-
padku scenariusz zakładał utworzenie funduszu, któ-
ry pozwoliłby na lepszą opiekę nad drzewami w mie-
ście. W innym badaniu (Tyrväinen 2001), dotyczącym 
terenów zadrzewionych, w fińskich miastach Joensuu 
i Salo okazało się, że 2/3 mieszkańców była w 1996 ro-
ku gotowa płacić za możliwość rekreacji na miejskich 
terenach zieleni (7–9 EUR miesięcznie), a połowa — 
za wstrzymanie zabudowywania tych terenów (21–35 
EUR rocznie na gospodarstwo domowe, do płacenia 

Wycena przyrody w mieście — jak ją przeprowadzić?

Wycena ekonomiczna służy usprawnieniu procesu podejmowania decyzji w mieście. 
Pozwala sprowadzić do wspólnego mianownika zagadnienia, o których często trudno 
jest decydować z powodu zróżnicowanych perspektyw — wyrażając ich wartość w pie-
niądzach. Dzięki jej zastosowaniu decyzje podejmowane przez władze miasta odnoszą 
się do pełniejszego spektrum zagadnień, które dotyczą jakości życia w mieście.

Wymienione w tekście metody są powszechnie stosowane w krajach rozwiniętych, 
dzięki czemu stosując je, można korzystać z gotowych modeli. Poza pierwszą z wy-
mienionych, metody te wymagają wykorzystania metod ekonometrycznych, w związ-
ku z czym konieczne do ich zastosowania jest zaangażowanie ekonometryka. W Polsce 
szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu badań wyceny ekonomicznej posia-
dają pracownicy Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej działającego na Uni-
wersytecie Warszawskim. Metodę kompensacyjną dostosowaną do polskich warunków 
stosuje natomiast Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Badania te wymagają również dużego zbioru danych, pozwalającego na wnioskowa-
nie statystyczne. Dane te mogą pochodzić z rynku nieruchomości (wycena hedoniczna) 
albo zostać zebrane specjalnie na potrzeby danej wyceny (wycena warunkowa i wyboru 
warunkowego). Czas potrzebny na przeprowadzenie badania wynika z czasu niezbęd-
nego do zebrania danych.

Istnieje wiele publikacji i innych materiałów na temat wyceny, które mogą posłużyć 
jako podstawa dalszych działań, np. strona: <www.ecosystemvaluation.org>. 
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przez 3 lata). Tak określone korzyści z rekreacji na tych 
terenach wyraźnie przewyższały koszty ponoszone 
w tym samym czasie na ich utrzymanie przez insty-
tucje publiczne. Koszty byłyby poniesione w postaci 
opłaty za korzystanie z terenów rekreacyjnych i po-
datku zapobiegającemu zabudowywaniu tych terenów.

Metoda wyboru warunkowego

Kolejnym rozwiązaniem, które może zostać zastosowa-
ne w odniesieniu do wyceny wartości drzew w mieście, 
jest metoda wyboru warunkowego (dalej CE, od choice 
experiment). Jest to jednak rozwiązanie najbardziej zło-
żone. Podobnie jak w przypadku wyceny warunkowej, 
wymaga przygotowania hipotetycznych scenariuszy do-
starczania usługi. W tym przypadku respondenci ma-
ją za zadanie uszeregować poszczególne scenariusze od 
najbardziej do najmniej im odpowiadających.

Niektórzy badacze (np. Carlsson i Martinsson 2001) 
argumentują, że metoda wyboru warunkowego, dzię-
ki swej złożonej strukturze, zmusza respondentów do 
dokładniejszego zastanowienia się, niż ma to miejsce 
w przypadku metody wyceny warunkowej. Zdaniem 

tych badaczy, pozwala to ograniczyć problem udziela-
nia odpowiedzi bez zastanowienia się. Ponadto, w ra-
mach CE respondenci zmuszeni są do myślenia w ka-
tegoriach szczegółowych porównań (stóp wymiany) 
pomiędzy różnymi cechami ocenianych projektów. 
Zdaniem części badaczy podejście takie zachęca bada-
nych do myślenia w kategoriach maksymalizacji uży-
teczności (to znaczy wyboru tego programu, który do-
starcza największego zadowolenia), a także sprzyja 
redukcji przypadkowych odpowiedzi.

Tę metodę zastosowaliśmy w Łodzi, co opiszemy 
w następnym punkcie. Dodatkowo — w załączniku — 
przedstawiliśmy szersze omówienie tej metody, skie-
rowane do czytelników z podstawowym przygotowa-
niem ekonomicznym.

Analiza kosztów i korzyści

Powyższe badania odwołują się do korzyści przynoszo-
nych przez drzewa w miastach. Z utrzymaniem ich wią-
żą się również koszty. Stąd kolejną metodą, stosowaną 
dość często w celu analizy ekonomicznej wartości drzew 
i usług ekosystemów w miastach, jest analiza kosztów 

Rysunek 3. Akcja komunikująca wyniki wyceny drzew przyulicznych w Chicago
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Rysunek 4. Mapa centrum Łodzi (kolory ulic oznaczają liczbę rosnących przy nich drzew)

Legenda: 
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i korzyści. Jednym z najgłośniejszych przykładów za-
stosowania tej metody w ostatnich latach było badanie 
przeprowadzone w Nowym Jorku (Peper i in. 2007). 
Przedmiotem badania była wycena kosztów i korzyści 
związanych z drzewami przyulicznymi pozostającymi 
w zarządzie władz miasta. Badaniem objęto prawie 600 
tys. takich drzew (nie uwzględniono w nim natomiast 
4,5 mln drzew rosnących w parkach i na terenach pry-
watnych). Ustalono, że analizowane drzewa przynoszą 
korzyści netto (po uwzględnieniu kosztów) w wysoko-
ści 122 mln USD rocznie (209 USD na drzewo). Każdy 
dolar wydany na pielęgnację drzew w Nowym Jorku 
przynosi miastu 5,60 USD korzyści. Uwzględniono ko-
rzyści, takie jak: ograniczanie zużycia energii, pochła-
nianie CO2 i innych zanieczyszczeń, zatrzymywanie 
wody w krajobrazie, wpływ na wartość nieruchomości.3

Wycena drzew przyulicznych� 

w centrum Łodzi

Celem badania jest zwrócenie uwagi decydentów i miesz-
kańców miasta na wartość drzew w mieście i konieczność 
uwzględnienia tej wartości w podejmowaniu decyzji pla-
nistycznych. Wpływając na obecność drzew, decyzje pla-
nistyczne przekładają się bowiem na jakość życia w mie-
ście, na co niestety rzadko zwraca się uwagę w dyskusjach 
publicznych w polskich miastach.

Na potrzeby badania dokonaliśmy uproszczonej in-
wentaryzacji drzew na obszarze ścisłego centrum mia-
sta, a następnie podziału ulic na trzy kategorie, ze wzglę-
du na liczbę rosnących przy nich drzew:4

1. dużo drzew (10 i więcej);
2. średnia liczba drzew (4–9);
3. brak drzew lub pojedyncze drzewa (0–3).
Wyniki inwentaryzacji zostały przedstawione na 

rysunku 4, na którym ulice poszczególnych kategorii 
oznaczone zostały różnymi kolorami. Na tej podsta-
wie zaplanowaliśmy hipotetyczny program, zakładają-
cy zwiększenie liczby drzew na analizowanym terenie. 
Program został przedstawiony ankietowanym mieszkań-
com Łodzi, aby poznać wartość, jaką przypisują drze-
wom w centrum miasta.

Hipotetyczny program

Proponowany program zakłada zwiększenie długoś-
ci ulic ze średnią i dużą liczbą drzew (poprzez sadze-
nie ich przy ulicach bez drzew oraz ze średnią liczbą 
drzew). Określiliśmy orientacyjnie, przy których uli-
cach mogłyby zostać posadzone dodatkowe drzewa. 
Abstrahowaliśmy od ewentualnych technicznych lub 
instytucjonalnych barier, opisanych w artykule drugim. 
Wyróżniliśmy trzy rodzaje ulic, ze względu na możli-
wość posadzenia przy nich nowych drzew.

1. Ulice, przy których szerokość chodnika z ewen-
tualnym pasem ziemi pozwala na sadzenie drzew 
wzdłuż ulic.

2. Ulice, przy których szerokość chodnika z ewentu-
alnym pasem ziemi nie wystarczy do posadzenia 
drzew (jednak i na niektórych z tych ulic możliwe 
jest wprowadzenie drzew — na specjalnie stwo-
rzonych wyspach, wydzielonych z części jezdni 
i chodnika, jak na rysunku 5).

3. Ulice, przy których obecnie nie ma drzew lub 
występują tylko pojedyncze drzewa, a z uwagi na 
znaczne natężenie ruchu i niewystarczającą szero-
kość, nie ma możliwości stworzenia tam wysp lub 
zasadzenia drzew w pasie jezdni lub przy ulicy.

Na rysunku 6 miejsca, w których możliwe jest po-
sadzenie drzew w ulicy, oznaczono zielonymi kropka-
mi. Kropki znajdują się po tej stronie ulicy, po której 
istnieje możliwość posadzenia drzew. W wielu miej-
scach nie odtworzono drzew wyciętych z powodu cho-
rób lub starości, po których pozostały puste miejsca. 
Zielono-żółte chmurki w ulicy oznaczają możliwość 
stworzenia wysp z drzewami, wzorem niektórych miast 
Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. To roz-
wiązanie jest proponowane do zastosowania tylko tam, 
gdzie nie ma możliwości posadzenia drzew przy uli-
cy. Wyspy te zostałyby wydzielone z części chodni-
ka oraz jezdni jedynie w ulicach, na których jeden pas 
jest obecnie zajęty przez parkujące samochody. Co 15 
metrów z miejsca parkingowego zostałby wydzielony 
kwadrat o boku długości 1,5 m, w którym zostałoby 
posadzone drzewo. Na potrzeby naszego hipotetycz-
nego scenariusza założyliśmy, że miejsca parkingowe, 

3 Badanie w Nowym Jorku przeprowadzono przy wykorzystaniu narzędzia i-Tree Streets, opracowanego przez USDA Forest Service. Więcej 
szczegółów na temat tego i pokrewnych narzędzi można znaleźć na stronie <www.itreetools.org>.
4 Uwzględniając liczbę drzew na odcinku 100 m ulicy, w pasie do 5 m od krawędzi jezdni.
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które zostaną zastąpione przez drzewa, zostałyby od-
tworzone w bezpośrednim sąsiedztwie.

Przygotowując program założyliśmy, że można do-
sadzać drzewa tylko przy i w ulicach, gdzie obecnie 
ich nie ma lub jest średnia liczba — tak, aby zapewnić 
„sprawiedliwy” dostęp do dóbr publicznych. Założyli-
śmy też, że jeśli można sadzić drzewa przy ulicy, to nie 
będziemy już ich sadzić w ulicy. Założyliśmy wreszcie, 
że zmiana może polegać tylko na zwiększeniu liczby 
drzew, a scenariusz bazowy (status quo) oznacza ak-
tualną liczbę drzew (choć w rzeczywistości liczba ta 
się obniża). Dostępne więc były warianty przedsta-
wione na rysunku 7:

•	zwiększanie liczby drzew rosnących w ulicach, 
przy których brak jest drzew, tak by rosła przy nich 
średnia liczba drzew poprzez stworzenie wysp;

•	zwiększanie liczby drzew przy ulicach, przy któ-
rych brak jest drzew, tak aby rosła wzdłuż nich 
średnia liczba drzew;

•	zwiększanie liczby drzew przy ulicach, przy któ-
rych obecnie rośnie średnia liczba drzew, tak aby 
rosła wzdłuż nich duża liczba drzew.

Wygenerowaliśmy dwanaście wariantów programu, 
kładących różny nacisk na różne sposoby zwiększania 
liczby drzew. Poszczególne warianty zostały przedsta-
wione w tabelach takich jak ta na rysunku 8. Kolumna 
„stan obecny” pokazuje obecną długość ulic w poszcze-
gólnych kategoriach. Kolejne kolumny przedstawiają 
długość (liczbę kilometrów) ulic w poszczególnych ka-
tegoriach po wprowadzeniu w życie danego programu. 
Ostatni wiersz zawiera hipotetyczny poziom wydatków 
związanych z każdym wariantem scenariusza. Wydatki 
te miałyby być ponoszone przez respondentów co mie-
siąc w postaci dodatkowego podatku.

Po przedstawieniu respondentom powyższych in-
formacji, prosiliśmy ich o uszeregowanie programów 
od ich zdaniem najlepszego do najgorszego. Pro-
gramy przedstawialiśmy jako faktycznie rozważane 

Rysunek 5. Helsinki, wyspy z drzewami między miejscami parkingowymi
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Legenda: 

liczba drzew przyulicznych 
 
mała 
 
średnia 
 
duża 
 
odcinki ulic bez możliwości zwiększenia liczby 
zieleni wysokiej 
 
potencjalne miejsce posadzenia drzewa 
 
potencjalna wysepka z drzewem w jezdni

Rysunek 6. Mapa centrum Łodzi z zaznaczoną możliwością dosadzenia drzew
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Medium number of trees                                High number of trees 

No trees                                 Medium number of trees  propozycje, a respondentów prosiliśmy o to, by doko-
nali wyboru mając na uwadze to, że faktycznie będą 
musieli ponieść koszty z nimi związane. Przypomina-
liśmy im przy tym, że podwyższony podatek zmniej-
szyłby ich środki dostępne na inne cele. W przypadku 
każdego z dwunastu scenariuszy respondenci wybie-
rali najpierw wariant ich zdaniem najlepszy, następnie 
najgorszy, a na końcu lepszy z dwóch pozostałych. Jeśli 
respondent uznał, że nie jest w stanie ponieść dodatko-
wego kosztu lub nie jest zainteresowany zwiększeniem 
liczby drzew, jako preferowany wskazywał program 
„Kontynuacja stanu obecnego”. Na koniec responden-
ci udzielali informacji społeczno-demograficznych.

Wyniki

Badanie zostało przeprowadzone w dwóch turach. 
W pierwszej przeprowadzano wywiady na próbie 150 
osób; na podstawie otrzymanych wyników przygotowano 

12 nowych zestawów, które były lepiej dopasowane do 
średnich preferencji w próbie. W drugiej turze próba li-
czyła 250 osób. Wywiady były przeprowadzane jedynie 
z pełnoletnimi mieszkańcami Łodzi. W sumie z 400 
przeprowadzonych wywiadów otrzymano 382 kom-
pletne ankiety, które wykorzystano w badaniu preferen-
cji i do oszacowania gotowości do zapłacenia. Wywiady 
były przeprowadzane w centrum miasta przez prze-
szkolonych ankieterów (bezpośrednio na ulicach, pla-
cach, w sklepach i galeriach handlowych). Z uwagi na 
wielkość próby, a także powszechną dostępność miejsc, 
w których ankietowano respondentów można przyjąć, 
że próba ta dobrze odzwierciedla strukturę mieszkań-
ców Łodzi.

Dane uzyskane w wyniku badania kwestionariu-
szowego zostały poddane analizie ekonometrycznej.5 
Otrzymane wyniki wskazują, że największe znaczenie 
dla mieszkańców Łodzi ma zwiększenie liczby drzew 
na ulicach, przy których drzew jest mało lub nie ma ich 

Medium number of trees                                High number of trees 

No trees                                 Medium number of trees  

Rysunek 7. Możliwe do realizacji hipotetyczne scenariusze
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KARTA WYBORU — SCENARIUSZ 11 Stan obecny 
(urzymanie)

Program 1 
(zwiększenie)

Program 2 
(zwiększenie)

Program 3 
(zwiększenie)

Długość ulic  
z dużą ilością drzew 

Medium number of trees                                High number of trees 

No trees                                 Medium number of trees  

10 km 18 km 14 km 14 km 

Długość ulic ze średnią liczbą 
drzew

Medium number of trees                                High number of trees 

No trees                                 Medium number of trees  

12 km 6 km 14 km 12 km 

Długość ulic z wyspami

Medium number of trees                                High number of trees 

No trees                                 Medium number of trees  

0 km 14 km 3,5 km 3,5 km 

Długość ulic bez drzew

Medium number of trees                                High number of trees 

No trees                                 Medium number of trees  

28 km 12 km 19 km 20,5 km 

Koszt/miesiąc/osoba 0 zł 20 zł 5 zł 50 zł 

Wybór

Rysunek 8. Przykładowa karta wyboru

wcale. Dla mieszkańców Łodzi kluczowe jest zwiększe-
nie liczby drzew z poziomu niskiego (mała liczba drzew 
lub ich brak) do poziomu średniego, a zwiększenie ich 
liczby z poziomu średniego do poziomu wysokiego ma 
znaczenie drugorzędne. Zgodnie z oczekiwaniami, koszt 
poszczególnych programów miał dla badanych duże 
znaczenie — ceteris paribus (wszystko inne bez zmian) 
im wyższy koszt programu, tym niższe zadowolenie re-
spondentów. Otrzymane wyniki wskazują również, iż 
średnio mieszkańcy Łodzi nie są przywiązani do aktu-
alnego poziomu liczby drzew, tzn. zmiana tego poziomu 
nie wpływa ujemnie na ich poziom użyteczności. Pro-
gram zwiększy ich użyteczność jedynie, gdy zwiększy 
się liczba drzew na ulicach, gdzie jest ich mało lub brak.

Przedmiotem badania była wycena ekonomiczna, 
czyli określenie gotowości mieszkańców Łodzi do za-
płacenia za zwiększenie liczby drzew przyulicznych. 

Gotowość do zapłacenia jest miarą dobrobytu i dostar-
cza informacji nt. maksymalnej kwoty, którą respon-
denci byliby gotowi zapłacić za to, by dobro, do którego 
odnosi się badanie, posiadało określoną cechę (atrybut). 
Atrybutem w przypadku naszego badania była liczba 
drzew (duża, średnia, mała/brak) i koszt. Przedstawio-
ne oszacowania są wielkościami uśrednionymi w ba-
danej grupie respondentów, co oznacza, że w grupie są 
osoby, których gotowość do zapłacenia może być rów-
na zero i osoby, które mają bardzo wysoką gotowość 
do zapłacenia. W przypadku zastosowanego do ana-
lizy danych modelu logitowego, średnia i mediana są 
sobie równe. Dlatego podane kwoty można traktować 
jako poziom gotowości do zapłaty, który dzieli badaną 
próbę na pół — 50% badanych ma wyższą gotowość do 
zapłaty, a 50% niższą niż obliczony poziom. Oznacza 
to, że gdyby wysokość podatku w podanej wysokości 

5 Informacje nt. wykorzystanej metody analizy danych (wielomianowy model logitowy) oraz szczegółowe wyniki prezentujemy w załączniku. 
Tu zamieszczamy jedynie ogólną ich charakterystykę.
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została poddana głosowaniu w referendum, 50% ba-
danych opowiedziałoby się za wprowadzeniem podat-
ku w takiej wysokości, a 50% byłoby mu przeciwnych.

Z przeprowadzonego badania wynika, że w bada-
nej próbie respondenci byliby gotowi zapłacić każde-
go roku, na osobę, w formie podwyższonego podatku:

•	1,58 zł za kilometr ulicy, przy której liczba drzew 
zostałaby zwiększona z poziomu niskiego do śred-
niego, poprzez sadzenie drzew wzdłuż ulicy;

•	2,25 zł za kilometr ulicy, na której zostałyby stwo-
rzone wyspy.

Otrzymane wartości mogą być wykorzystane do ob-
liczenia gotowości do zapłacenia za program zwiększe-
nia liczby drzew — z poziomu niskiego do średniego 
i stworzeniu wysp na ulicach o pewnej długości. Przy-
kładowo gotowość do zapłacenia za program polegają-
cy na zwiększeniu liczby drzew na 5 km ulic z pozio-
mu niskiego do średniego i stworzeniu wysp na 9 km 
ulic (poziomy 5 i 9 km to średnie poziomy wykorzy-
stane w badaniu) wynosi 28,15 zł/rok w formie pod-
wyższonych podatków — na mieszkańca.

Zakładając, że próba jest reprezentatywna, mo-
glibyśmy uogólnić wyniki na 
całą populację pełnoletnich 
mieszkańców Łodzi (na ko-
niec roku 2010 było ich 627 
tys.). W  przypadku progra-
mu polegającego na zwiększe-
niu liczby drzew na 5 km ulic 
z poziomu niskiego do średnie-
go i stworzeniu wysp na 9 km 
ulic otrzymalibyśmy wówczas 
17,7 mln zł. Na tyle można oszacować zmianę do-
brobytu społecznego związaną z realizacją wskaza-
nego programu. Kwota 17,7 mln zł dotyczy jedynie 
objętego badaniem centrum Łodzi. Tymczasem na 
rok 2012 w budżecie miasta przewidziano tylko ok. 
2 mln zł na wydatki związane z zielenią przyuliczną, 
w tym pielęgnację, usuwanie i sadzenie drzew, na ca-
łym jego terenie. Na bieżące utrzymanie terenów zie-
leni innych niż pasy przyuliczne (w tym parków) oraz 
związane z nimi wydatki inwestycyjne przewidziano 
ok. 11,5 mln zł. Orientacyjnie pokazuje to skalę nie-
dopasowania prowadzonych przez miasto działań do 
potrzeb społecznych.

Zakończenie

Drzewa w mieście dostarczają szeregu usług o charak-
terze dóbr publicznych, z których korzystają wszyscy 
mieszkańcy miasta. Z teorii ekonomii wiadomo, że gdy 
korzyści społeczne mają charakter dóbr publicznych, 
niezbędna jest ingerencja administracji, która usta-
li ilość dobra publicznego na społecznie optymalnym 
poziomie. Zadanie to wymaga oszacowania korzyści 
i kosztów, a następnie wybrania takiego rozwiązania, 
które maksymalizuje korzyści społeczne.

W zaprezentowanym badaniu dokonanwvo osza-
cowania gotowości do zapłacenia za zwiększenie licz-
by drzew przyulicznych w centrum Łodzi. Oszacowa-
ne gotowości do zapłacenia mogą być traktowane jako 
przybliżenie korzyści społecznych, jakie osiągnęliby 
mieszkańcy Łodzi, gdyby doszło do realizacji progra-
mu zwiększającego liczbę drzew. Przeprowadzone ba-
danie może dostarczyć decydentom cennych wskazó-
wek dotyczących preferencji mieszkańców, którzy, jak 
wynika z naszego badania, odnieśliby znaczące korzy-
ści ze zwiększenia liczby drzew przyulicznych w cen-

trum miasta.
Z  przeprowadzonego bada-

nia wynika, że korzyści społecz-
ne wynikające ze zwiększenia licz-
by drzew są ujemnie skorelowane 
z liczbą drzew — to znaczy ludzie 
są gotowi przede wszystkim płacić 
za zwiększenie liczby drzew tam, 
gdzie jest ich mało lub nie ma ich 
wcale. Nie oznacza to automatycz-

nie, że społecznie optymalne jest sadzenie drzew właś-
nie w takich miejscach — postrzegane korzyści należy 
porównać z kosztami. Jeżeli okazałoby się, że kosz-
ty zwiększenia liczby drzew przy ulicach, przy któ-
rych jest ich obecnie mało i tam, gdzie jest ich średnia 
liczba, są zbliżone, to, z punktu widzenia efektywno-
ści ekonomicznej, zwiększanie liczby drzew powinno 
mieć miejsce przede wszystkim tam, gdzie nie ma ich 
wcale lub jest ich niewiele. 

17,7 mln zł. Na tyle można oszacować zmia-
nę dobrobytu społecznego związaną z realiza-
cją wskazanego programu. Tymczasem na rok 
2012 w budżecie miasta przewidziano tylko 
ok. 2 mln zł na wydatki związane z zielenią 
przyuliczną. Orientacyjnie pokazuje to skalę 
niedopasowania prowadzonych przez miasto 
działań do potrzeb społecznych.
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Załącznik

Tekst artykułu staraliśmy się przygotować z myślą 
o czytelniku nieposiadającym przygotowania ekono-
micznego. Poniżej zamieszczamy bardziej szczegó-
łowe informacje stanowiące użyteczne uzupełnienie 
treści artykułu.

Metoda wyboru warunkowego

Metoda ta pozwala na analizowanie preferencji kon-
sumentów poprzez uczestnictwo w hipotetycznych 
sytuacjach wyboru. W tym sensie analiza ta symuluje 
rynek. Wykorzystanie metody CE pozwala na pozna-
nie preferencji konsumentów, ich opis, analizę i pro-
gnozowanie wyborów. Początkowo metoda ta była 
wykorzystywana w badaniach marketingowych i przy 
rozważaniu różnych opcji transportowych. Do wyce-
ny dóbr o charakterze nierynkowym, została zastoso-
wana po raz pierwszy przez Adamowicza w 1994 roku 
(Adamowicz i in. 1994).

Podstawy CE są zbudowane na teorii wartości (Lan-
caster 1966) połączonej z losową teorią użyteczno-
ści (Manski 1977). Teoria Lancastera zakłada, że lu-
dzie osiągają użyteczność dzięki konkretnym cechom 
konsumowanych dóbr, a nie z konsumpcji dóbr jako  
takich. Teoria ta zakłada, że każde dobro można opisać 
za pomocą pewnych cech (atrybutów). CE jest metodą  
pozwalającą na wycenę właśnie tych poszczególnych 
atrybutów. W badaniu CE ankietowani proszeni są 
o dokonanie wyboru spośród kilku proponowanych  
projektów tego, który uznają za najlepszy. Każda z op-
cji opisana jest zbiorem atrybutów, przy czym zawsze 
jednym z nich jest koszt danego projektu. W niektó-
rych wersjach CE, respondenci proszeni są o hierar-
chiczne uszeregowanie wszystkich projektów (od naj-
lepszego do najgorszego).

Metoda CE ma kilka zalet w stosunku do metody 
wyceny warunkowej (CV). Po pierwsze, w przypadku 
metody wyboru warunkowego znacznie łatwiej można 
oszacować krańcową gotowość do zapłacenia za daną 
cechę (atrybut) wycenianego dobra/projektu. Krańco-
wa gotowość do zapłacenia oznacza w tym przypadku, 
ile średnio dla ludzi warte jest minimalne zwiększe-
nie tej akurat cechy danego dobra/projektu. Po drugie, 
w przypadku CE każdy z respondentów dokonuje wy-
boru z kilku zbiorów projektów. Powoduje to, że przy 

tej samej liczbie respondentów otrzymujemy znacznie 
większą ilość danych niż ma to miejsce w przypad-
ku CV. Ponadto w CE dodatkowe informacje na te-
mat preferencji respondentów można uzyskać poprzez 
zwiększenie liczby opcji w każdym zbiorze.

Najczęściej wymienianą wadą związaną z metodą 
CE jest fakt, że wymaga ona stosunkowo dużego wy-
siłku intelektualnego dla respondentów. Najczęściej 
badani dokonują wyboru preferowanej opcji ze zbioru 
3–6 projektów, które są opisane kilkoma atrybutami.

Najczęściej stosowanym miernikiem dobrobytu, 
który można otrzymać z CE, jest krańcowa gotowość 
do zapłacenia. Zakładając, że mamy do czynienia z li-
niową funkcją użyteczności, stopę wymiany pomiędzy 
którymkolwiek z atrybutów i dochodem można wyra-
zić jako stosunek parametru przy wybranym atrybucie 
i krańcowej użyteczności dochodu (wyrażonej przez 
parametr przy koszcie). Parametry w przypadku wie-
lomianowego modelu logitowego są szacowane za po-
mocą metody największej wiarygodności. To znaczy, 
że rozwiązaniem modelu są takie parametry funkcji 
użyteczności, dla których model najlepiej przewidu-
je wybory, które faktycznie zostały dokonane. Osza-
cowane parametry funkcji użyteczności są następnie 
wykorzystane do obliczenia krańcowych gotowości 
do zapłacenia.

Zastosowana metoda analizy danych i szczegółowe 
wyniki

Na potrzeby analizy danych, w badaniu wykorzysta-
no wielomianowy model logitowy (MNL). Model te-
go typu jest podstawowym narzędziem służącym do 
analizy wyborów o charakterze dyskretnym (tj. wy-
bór preferowanego programu ze zbioru programów). 
Model MNL jest skutecznym narzędziem, jeżeli głów-
nym celem badania jest oszacowanie średniej gotowo-
ści do zapłacenia za program/badany atrybut. Model 
posiada jednak pewne ograniczenia, które zaczynają 
być istotne wtedy, kiedy głównym celem badania jest 
analiza zróżnicowania preferencji. Wówczas do analizy 
należy wykorzystać bardziej złożone modele. Jednak 
ponieważ podstawowym celem naszego badania by-
ło oszacowanie średniej gotowości do zapłacenia, wy-
korzystanie modelu MNL jest w pełni uzasadnione. 
Wyniki modelu MNL i gotowości do zapłacenia zo-
stały przedstawione w tabeli.
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ATRYBUT PARAMETRY FUNKCJI UŻYTECZNOŚCI 
(BŁĄD STANDARDOWY)

GOTOWOŚĆ DO ZAPŁACENIA (ZŁ/KM)  
(BŁĄD STANDARDOWY)

Duża liczba drzew 0,01108

(0,00821)

0,83592 
(0,61905)

Średnia liczba drzew 0,02097***

(0,00799)

     1,58223*** 
(0,61032)

Wyspy 0,02994***

(0,00470)

     2,25885*** 
(0,42695)

Koszt 0,01326***

(0,00115)

SQ 0,07438

(0,08634)

LL stała 6338,90

LL pełen model 6247,71

N (liczba obserwacji) 4584

SQ — status quo      LL — logarytm wiarygodności     ***oszacowania istotne statystycznie na poziomie 0,01

 
Tabela. Wyniki badania przeprowadzonego w Łodzi

Parametry funkcji użyteczności w przypadku mo-
delu logitowego są trudne do bezpośredniej interpre-
tacji. Zazwyczaj zwraca się uwagę na znak oszacowań 
i ich istotność statystyczną.6 Zazwyczaj przyjmuje się, 
że parametry różnią się istotnie od zera, gdy iloraz pa-
rametru i odpowiadającego mu błędu standardowego 
jest co do wartości bezwzględnej większy od 1,96. Po-
ziom ten oznacza istotność statystyczną na poziomie 
0,05. To z kolei oznacza, że prawdopodobieństwo te-
go, że zostanie odrzucona prawdziwa hipoteza zerowa 
mówiąca o tym, że dany parametr jest równy zero, jest 
mniejsze niż 0,05.

Ponieważ parametry funkcji użyteczności nie są bez-
pośrednio interpretowalne, to w trzeciej kolumnie tabeli 
przedstawiono gotowości do zapłacenia za poszczególne 

atrybuty. Gotowość do zapłacenia obliczono dzieląc pa-
rametr przy danym atrybucie (krańcowa użyteczność da-
nego atrybutu) przez parametr przy koszcie (krańcowa 
użyteczność dochodu).

W tekście artykułu pominęliśmy postrzeganie zwięk-
szania liczby drzew przy ulicach, przy których obecnie 
liczba ta jest średnia (atrybut v). Parametr przy tym 
atrybucie jest dodatni (zwiększenie liczby drzew przy 
ulicach, przy których jest średnia liczba drzew zwięk-
sza średnio poziom zadowolenia mieszkańców Łodzi), 
jednak nie różni się on statystycznie od zera. Nie jeste-
śmy więc w stanie wyciągnąć wniosków na ten temat. 
Również oszacowana na 0,83 zł/km gotowość do za-
płacenia za zwiększenie liczby drzew z poziomu śred-
niego do wysokiego nie różni się statystycznie od zera.

6 To znaczy, czy parametry funkcji użyteczności różnią się istotnie od zera. Jeżeli parametr nie różni się statystycznie od zera to oznacza 
to, że nie miał on wpływu na wybory dokonywane przez respondentów.
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