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Drzewa w procesie inwestycyjnym narażone są na szereg zagrożeń. 
Dzieje się to na skutek nieprawidłowości i błędów popełnianych 
w trakcie budowy. Większości z nich można uniknąć poprzez 
odpowiednie planowanie i prowadzenie inwestycji. Kluczowe 
jest wypracowanie i popularyzacja reguł dotyczących skutecznej 
ochrony drzew, do których należą m.in. odpowiedzialne podejście 
wszystkich stron procesu inwestycyjnego, czas, edukacja, prawidłowo 
i kompletnie wykonana dokumentacja, określenie możliwych 
zamiennych technologii prac (przyjaznych drzewom), terminy 
ich realizacji, nadzory inwestorskie, budżet przeznaczony na 
ochronę drzew, niezbędna wiedza przyrodnicza, nieuchronna kara 
za zniszczenie drzew. Szczególnie istotny jest kompletny zakres 
opracowania dokumentacji — projektu ochrony drzew na terenie 
budowy, dostosowany do przyrodniczych i prawnych uwarunkowań 
ochrony drzew.

Słowa kluczowe: drzewa w mieście, drzewa na placu budowy, usługi 
ekosystemów w mieście, zniszczenie drzew, nadzór w zakresie 
zieleni
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potrzebę dyskusji, wymiany doświadczeń oraz pro-
pagowania sprawdzonych rozwiązań, które w obec-
nym stanie prawnym pomogą skutecznie chronić 
drzewa w trakcie realizacji inwestycji.

Nieprawidłowości w procesie 

inwestycyjnym

Na etapach planowania, realizowania i egzekwowa-
nia ochrony drzew pojawiają się przeszkody zarówno 
administracyjno-instytucjonalne (np. związane 
z prawidłowym użyciem narzędzi prawnych przez 
urzędników), jak i społeczne, oparte głównie na nie-
chęci do zmian i braku edukacji w zakresie wpływu 
prac budowlanych na drzewa. Dostrzegamy również 
przeszkody mające związek ze specyfiką problemu, 
oparte na stereotypach oraz braku dobrych praktyk 

i konkretnych rozwiązań, np. in-
żynierskich lub przyrodniczych.

Polskie prawo1 określa obo-
wiązek właściwego zabezpie-
czenia elementów środowiska 
przyrodniczego. Dotyczy to 

także istniejących drzew i krzewów na placu bu-
dowy. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy 
robót, który przejmuje plac budowy na czas jej 
trwania, oraz na inwestorze. Jest on zobligowany do 
weryfikowania, czy wykonawca robót zabezpieczył 
drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich sku-
teczną ochronę przed uszkodzeniami i przetrwa-
nie inwestycji w niepogorszonej kondycji. Nie bez 
znaczenia jest również rola prawidłowych działań 
urzędów, które powinny uczestniczyć w kontroli 
prac i przebiegu procesu inwestycyjnego, a przede 
wszystkim wykorzystywać do tego celu wszystkie 
dostępne narzędzia prawne.

Obecny stan spowodowany jest między innymi 
akceptowaniem fałszywego przeświadczenia o tym, 
że stosowane przed wieloma laty sposoby zabezpie-
czenia drzew są efektywne i wystarczające. Tymcza-
sem szalowanie pnia deskami nie jest skutecznym 
sposobem zabezpieczenia drzewa. Zabieg ten nie 

Wprowadzenie

Nie od dziś wiadomo, że o prestiżu miast świadczą 
tereny zieleni, ich liczba, jakość i wiek. Nowe na-
sadzenia i ochrona istniejących zadrzewień mają 
ogromny wpływ na wizerunek miast, ale też na 
stan zdrowotny mieszkańców. Jednak stosunkowo 
rzadko obserwujemy na terenach zurbanizowanych 
zakładanie nowych terenów zieleni, dużo częściej 
jesteśmy świadkami eliminowania tych, które ist-
niały dotychczas.

Polskie miasta w ostatnich latach określane są 
mianem „miast w ciągłej budowie”. Ma to ścisły 
związek z napływem funduszy unijnych, dzięki 
którym narasta presja nowych inwestycji, remon-
tów i  modernizacji. Intensywność, zakres oraz 
złożoność tych przedsięwzięć nie pozostaje bez 
wpływu na zasoby przyrodnicze, w szczególności 
rośliny i glebę, które narażone są 
na stres, uszkodzenia i zniszcze-
nia. Tereny inwestycji to miejsca, 
w  których drzewa, szczególnie 
cenny element krajobrazu miast, 
są bezpośrednio narażone na stres. 
Zjawisko to, często określane mianem stresu bu-
dowlanego (Szczepanowska 2010), jest wynikiem 
zmian w siedlisku drzew znajdujących się na terenie 
działek objętych inwestycją oraz w bezpośrednim 
ich sąsiedztwie.

Dynamiczny proces zmian gospodarczych, wi-
doczny szczególnie w przestrzeni dużych miast, 
rodzi pytania: czy jesteśmy w  stanie należycie 
chronić środowisko przyrodnicze przed nadmierną 
ingerencją człowieka? Czy dysponujemy odpo-
wiednimi narzędziami, wiedzą, kompetencjami, 
środkami, a przede wszystkim dobrą wolą w tym 
zakresie? Dlatego w artykule staramy się wykazać 
nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym, które 
są przyczyną pogarszającej się kondycji zasobów 
przyrodniczych miasta. Jednocześnie podejmujemy 
próbę nakreślenia wytycznych do prawidłowego 
planowania, realizowania i egzekwowania ochrony 
drzew w procesie inwestycyjnym. Widzimy silną 

Szalowanie pnia deskami nie jest 
skutecznym sposobem zabezpie-
czenia drzewa, nie chroni korony 
i systemu korzeniowego drzewa.

1  W szczególności: Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880), Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), 
Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).
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Ochrona drzew na terenie budowy

W  ostatnich latach obserwujemy na budowach 
dwa podejścia do ochrony drzew, stosowane przez 
inwestorów i  wykonawców. Pierwsze podejście, 
pozytywne, można nazwać ochroną skuteczną. Ma 
ona miejsce wówczas, gdy podejmowany jest wy-
siłek realnego typowania drzew mających szanse 
przeżycia inwestycji, a następnie minimalizuje się 
ich stres budowlany. W tym przypadku drzewa 
przeżywają czas prac budowlanych. Następnie 
w kolejnych latach rozwijają się prawidłowo, nie 
dając jakichkolwiek oznak osłabienia kondycji lub 
przechodzą okres osłabienia kondycji, a następnie 
wyraźnej regeneracji.

Drugie podejście, negatywne, można nazwać 
ochroną pozorowaną, która jest prowadzona na niby, 
jako alibi. Często inwestorzy celowo nie wnioskują 

na etapie przygotowania inwesty-
cji o wycinkę drzew zagrożonych 
krytycznymi uszkodzeniami, by 
nie ponosić kosztów (opłat) zwią-
zanych z ich usunięciem. W tym 
przypadku konsekwencją źle pro-
wadzonej ochrony drzew na etapie 

tworzenia projektu i budowy jest ich obumieranie. 
Z naszych obserwacji wynika, że do całkowitego 
obumarcia drzewa (wg ustawodawcy — utracenia 
żywotności) dochodzi od 5 do 12 lat po zakończeniu 
inwestycji. Wtedy to zamiera blisko połowa uszko-
dzonych w stopniu krytycznym drzew (Suchocka 
2010, Ziemiańska 2013). Wówczas martwe drzewa 
stają się problemem nowych właścicieli, a inwestor 
unika odpowiedzialności. Zdecydowanie częściej 
stosowana jest ochrona pozorowana, jako forma alibi.

Z  punktu widzenia skuteczności wykonania 
prawidłowej ochrony drzew w procesie inwesty-
cyjnym, istotne są etapy planowania poszczególnych 
działań indywidualnie dla inwestycji, wynikające 
z uniwersalnych reguł (tabela 1). Narzędziem do 
uzyskania optymalnej sytuacji jest przygotowany 
i dostosowany do warunków projekt ochrony drzew 
na terenie budowy. Stosowany dotychczas w doku-
mentacji projekt gospodarki drzewostanem wywo-
dzi się z praktyki konserwatorskiej i na początku 
wykonywany był głównie w historycznych założe-
niach parkowych. W praktyce rozpowszechniono 

chroni korony i systemu korzeniowego drzewa, ale 
zapewnia zwodnicze poczucie dobrze wykonanego 
zalecenia. Tymczasem działania te są wciąż często 
zalecane i wskazywane jako jedynie słuszne (nawet 
w decyzjach administracyjnych).

Osobnym problemem jest brak skutecznego 
egzekwowania prawa, m.in. konsekwencji finan-
sowych, za zniszczenie drzew i krzewów. Prawo 
określa, że nałożenie kary może nastąpić nie później, 
niż w okresie do 3 lat od zdarzenia. Tymczasem 
po zakończonej inwestycji często następują zmiany 
stanu własności. Świadomi tego inwestorzy, wy-
konawcy budowlani i urzędnicy ignorują potrzebę 
zajęcia się problemem. Inną istotną kwestią zwią-
zaną z prawem są zaczerpnięte z ustawy o ochro-
nie przyrody nieprecyzyjne terminy: „zachowanie 
żywotności”, „prace (…) powinny być wykonywane 
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krze-
wom” (por. Łukaszkiewicz w tym 
tomie). Tak płynne definicje wręcz 
inicjują nadużycia. Powyższe nie-
ścisłości sprawiają, że wykonawcy 
budowlani często nie czują presji 
wprowadzania zmian, inwestowa-
nia w ochronę drzew oraz eduka-
cję w tym zakresie.

Czy istnieją w ogóle skuteczne działania, za 
pomocą których można chronić drzewa na placu 
budowy? Jak określić granicę, przy której trzeba 
podjąć decyzję wytypowania drzewa do wycinki, 
gdy działania ochronne będą już nieskuteczne? 
Czy istnieje sens ochrony drzew w bezpośrednim 
sąsiedztwie skomplikowanej, wieloetapowej in-
westycji? Z naszych obserwacji i doświadczeń za-
wodowych wynika jednoznacznie, że wiele szkód 
powstaje z powodu niewiedzy na temat rozwiązań 
alternatywnych przyjaznych drzewom, opłacalnych 
z ekonomicznego punktu. Znane są nam przypadki 
radykalnej zmiany w podejściu wykonawców (in-
westorów) do ochrony drzew, po zapoznaniu się 
z ich wartością, fizjologią i warunkami prawidło-
wego rozwoju. Dlatego podstawowym obowiązkiem 
osoby prowadzącej nadzór jest polecanie rozwią-
zań skutecznych, sprawdzonych i dostosowanych 
do indywidualnych sytuacji oraz wieku, kondycji 
i gatunku drzewa. Poniżej przedstawiamy dobre 
przykłady tego rodzaju rozwiązań.

Wiele szkód powstaje z powo-
du niewiedzy na temat rozwią-
zań alternatywnych przyjaznych 
drzewom, opłacalnych z ekono-
micznego punktu widzenia.
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Lp.
Reguły, wskazania 
i obowiązki

Krótka charakterystyka i uzasadnienie

1. Odpowiedzialność Bardzo istotne jest odpowiedzialne podejście do skutecznej ochrony drzew 
przez wszystkie strony postępowania, tzn. właściciela nieruchomości 
(inwestora), firmy budowlanej, projektanta, urzędnika, przedstawicieli 
nadzoru i innych.

2. Czas na prace 
przygotowawcze

Należy pamiętać, że skuteczna ochrona drzew nie rozpoczyna się pierwszego 
dnia budowy, tylko dużo wcześniej, na etapie planowania inwestycji — od 
wykonania inwentaryzacji dendrologicznej.

3. Projekt ochrony drzew 
na terenie budowy

Projekt ochrony drzew na terenie budowy to rodzaj specjalistycznej 
dokumentacji opracowanej dla potrzeb skutecznej ochrony drzew, 
zawierającej m.in. typowanie kolizji bezpośrednich, zabiegów ochronnych, 
rehabilitacyjnych, nadzorów nad wykonaniem. Jest ważne, aby ww. 
dokumentacja była częścią projektu budowlanego oraz wykonawczego.

4. Technologie prac 
budowlanych

Na etapie uzgodnień projektowych specjalista winien określić zasadność 
wykonania zadania przewidzianego w projekcie. Wówczas możliwa jest 
modyfikacja zakresu i zasięgu prac tak, by były jak najmniejsze w odniesieniu 
do drzew. Jeśli jest to możliwe, należy uwzględnić zmianę technologii robót 
na alternatywną, przyjazną drzewom i wpisać ją do projektu inwestycji.

5. Dostosowanie terminu 
prac

Należy zwrócić uwagę, aby sposób realizacji prac w odniesieniu do skutecznej 
ochrony drzew był dostosowany do okresu wegetacji. Czas wykonywania prac 
w pobliżu drzew winien być jak najkrótszy.

6. Nadzór Na etapie prowadzonych prac niezbędne są nadzory branży przyrodniczej 
w zakresie weryfikowania zaleconych działań oraz rozwiązywania problemów 
wynikających z nieprzewidzianych wcześniej prac.

7. Określenie budżetu Bardzo istotne jest określenie przed rozpoczęciem inwestycji, na etapie 
projektowania, realnego budżetu przeznaczonego na ochronę drzew, 
a podstawą do określenia nakładów jest prawidłowo wykonana dokumentacja 
projektowa, w tym kosztorys.

8. Poważne podejście 
stron

Nadrzędną sprawą jest, aby nie lekceważono kwestii zasadności wykonania 
wskazanych czynności w zakresie skutecznej ochrony drzew.

9. Wiedza przyrodnika 
dendrologa, architekta 
krajobrazu, arborysty

Wiedza specjalisty (pełniącego nadzór) oraz jego doświadczenie zawodowe 
mają wpływ na skuteczność zaleceń i jakość ich realizacji. Bardzo istotny 
na etapie realizacji inwestycji jest jego ciągły kontakt z inwestorem 
i wykonawcami poszczególnych etapów robót.

10. Edukacja By skuteczność ochrony drzew była realna, wszyscy uczestnicy procesu 
budowlanego winni być edukowani o wpływie czynności związanych 
z inwestycją na żywotność drzew.

11. Nieuchronność kary Należy pamiętać, że za zniszczenie drzew wywołane nieprawidłowym 
prowadzeniem prac, grożą kary finansowe. Na sprawcach zniszczeń spoczywa 
odpowiedzialność cywilna2, odpowiedzialność karno-administracyjna3, 
odpowiedzialność karna4 oraz kara przewidziana Ustawą o ochronie przyrody5.

Tabela 1. Proponowane reguły dotyczące skutecznej ochrony drzew na terenie budowy

2 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), art. 415.
3 Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114 z późn. zm.), art. 144.
4 Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.), art. 283.
5 Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.), art. 88.
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Obecność drzew na terenie inwestycji może 
umożliwiać lub ułatwiać certyfikację BREEAM7 
i LEED8. Systemy te są narzędziem wprowadzenia 
skutecznej ochrony i edukacji, ponieważ mobilizują do 
podejmowanie działań w celu uzyskania certyfikatu.

Uwarunkowania przyrodnicze 

niezbędne do podjęcia decyzji 

w zakresie ochrony drzew

Bardzo istotne jest obalanie mitów dotyczących 
drzew: ich fizjologii, lokalizacji i głębokości systemu 
korzeniowego. Świadomość funkcji, jakie pełnią 
drzewa oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi 
ich organami, pozwala rozumieć konsekwencje zabu-
rzenia tego idealnego tworu, jakim jest drzewo. Ry-
sunek 1 przedstawia schematyczną budowę drzewa.

Uszkodzenia drzewa, w zależności od strefy któ-
rej dotyczą, mają inny wpływ na jego żywotność. 
Gałęzie znajdujące się w strefie A nie są oceniane, ze 
względu na ich szybką regenerację. Gałęzie i konary 
w strefie B regenerują się w różnym tempie, w zależ-
ności od gatunku drzewa. Natomiast uszkodzenia 
gałęzi w strefie C i u nasady pnia powodują naj-
poważniejsze skutki i mogą prowadzić do śmierci. 
Drzewa o małych zdolnościach regeneracyjnych 
tolerują jedynie uszkodzenia w strefie A.

W ocenie wpływu prac na drzewo szczególnie 
istotna jest znajomość budowy systemu korzenio-
wego. Duże, zdrewniałe korzenie centralne zwane 
statycznymi oraz ich części u nasady pnia (szyja 
korzeniowa), zwiększają swoje rozmiary i  rosną 
poziomo. Jest to system 4 do 11 dużych korzeni 
głównych. Przeważnie sięgają one na odległość od 1 
do 3 m od pnia i zazwyczaj nie rosną głębiej niż 30 do 
100 cm. Ich funkcją jest przewodzenie wody i związ-
ków mineralnych, a także zakotwiczenie drzewa.

jego stosowanie na inne tereny zieleni. Głównym 
celem tej dokumentacji jest określenie zaleceń pie-
lęgnacyjnych dla drzewostanu. W przypadku pro-
jektu ochrony drzew na terenie budowy, ważne jest 
wprowadzenie uzasadnionych zaleceń eliminują-
cych niekorzystny wpływ inwestycji na drzewostan. 
Projekt ochrony drzew na terenie budowy powinien 
być częścią dokumentacji projektowej, tj. projektu 
budowlanego i wykonawczego.

Projekt ochrony drzew na terenie budowy umożli-
wia wytypowanie drzew do zachowania, szczególnego 
zabezpieczenia oraz koniecznego usunięcia na etapie 
planowania i projektowania inwestycji. Etap projekto-
wania pozwala również na uwzględnienie możliwości 
zastosowania inżynierskich rozwiązań zamiennych 
oraz na wskazanie przyjaznej drzewom technologii 
prowadzenia prac. Projekt ochrony powinien również 
zawierać rozłożone w czasie (2–3 lata) przyrodnicze 
działania rehabilitacyjne.

Projekt ochrony drzew na terenie budowy może 
być wykorzystany do:

•	przygotowania zaleceń i zakresu ochrony na 
etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę 
w projekcie budowlanym (branża zieleń)6;

•	przygotowania projektów technicznych roz-
wiązań ochronnych w projekcie wykonawczym 
(branża zieleń);

•	projektu lub realizacji prac budowlanych na 
etapie tworzenia założeń lub przygotowania 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ);

•	sporządzenia, w  formie zaleceń, uchwały 
Rady Gminy, Rady Miasta lub zarządzenia 
Prezydenta Miasta (działa wówczas jak norma 
i jest standardem lub dobrą praktyką). Cyto-
wanie zrządzenia lub uchwały precyzuje zakres 
i formę właściwych metod oceny.

6  Zasadnym jest umieszczenie zakresu zabezpieczeń i technologii ochronnych raczej w projekcie budowlanym niż w gospodarce drze-
wostanem. Projekt budowlany jest podstawą do realizacji projektu wykonawczego w zakresie zatwierdzonym na etapie wydawania 
pozwolenia na wycinkę drzew.

7  Building Research Establishment Environmental Assessment Method — budynki poddane ocenie BREEAM otrzymują certyfikat Building 
Research Establishment oceniający funkcjonowanie budynku w jego otoczeniu w kategoriach: oszczędność energii, oszczędność wody, 
gospodarka materiałami, zapewnienie komfortu użytkownikom, wpływ na środowisko przyrodnicze, ograniczenie zanieczyszczeń, 
zarządzanie budynkiem, ograniczenie odpadów.

8  Leadership in Energy and Enviromental Design powstał w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z najbardziej popularnych systemów 
wielokryterialnej oceny, powstały w celu promowania i tworzenia „zielonych budynków” w podobnych jak wyżej kryteriach.
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zwiększają strzępki grzyba, tworząc tzw. mufki. 
Podstawowym czynnikiem dla prawidłowego ich 
wzrostu są warunki glebowe, czyli odpowiednia 
ilość tlenu i wody w glebie. Oznacza to, że gleba 
nie może być ubita, ponieważ osłabione brakiem 
tlenu korzenie mają trudności z rozwojem lub nie 
rozwijają się.

Korzenie sięgają nawet dwa do trzech razy 
dalej niż rzut korony (rysunek 2). Główne struk-
turalne korzenie (zasięg i ilość) rozwijają się w za-
leżności od potrzeby, do momentu zapewnienia 
jego fizycznej statyczności. Inne korzenie, poza 
głównym systemem korzeni strukturalnych, rosną 
i rozwijają się w kierunku dostępnej wody i skład-
ników pokarmowych. Jeżeli warunki glebowe wo-
kół drzewa nie są jednolite, co często ma miejsce 
w  lokalizacjach miejskich, system korzeniowy 
rozprzestrzenia się bardzo nieregularnie. Kierunki 
i zasięgi rozwoju korzeni są trudne do przewidzenia, 

Korzenie żywicielskie, z powodu drobnych roz-
miarów nazywane również włośnikowymi, stanowią 
główną część powierzchni systemu korzeniowego 
(rysunek 2). Te małe, niezdrewniałe i silnie rozga-
łęzione korzonki rozprzestrzeniają się na zewnątrz 
bryły korzeniowej. Są przedłużeniem grubych ko-
rzeni zdrewniałych. Rosną w pobliżu powierzchni 
gleby 7–15 cm poniżej poziomu gruntu, gdzie re-
latywnie obficie występują minerały, woda i tlen. 
Główną funkcją korzonków żywicielskich jest 
absorpcja wody i minerałów. Korzenie potrzebują 
tlenu z powietrza glebowego, aby przekształcić zma-
gazynowane substancje odżywcze w energię (oddy-
chanie) i pobierać mikroelementy. W normalnych 
warunkach korzonki żywicielskie zamierają i  są 
zastępowane w regularnych cyklach, wymieniając 
się kilkakrotnie w ciągu roku. Czasami w dobrych 
warunkach zachodzi symbioza korzeni z grzybem, 
kiedy to powierzchnię korzeni włośnikowych 

Rysunek 1. Schemat części drzewa (Szczepanowska i in. 2009)
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zostać rozwinięty bardzo płytko, np. do głębokości 
0,5 m, a w warunkach zbliżonych do naturalnych 
maksymalnie do 1,5 m, wyjątkowo 2 m (rysunek 3).

Dlatego wykonanie odkrywki glebowej, na etapie 
planowania ochrony drzew w procesie inwestycyj-
nym, jest uzasadnione i pozwala lepiej przewidywać 
skuteczność zaleconych działań. Celem wykonania 
odkrywki jest m.in. określenie zasięgu i dokładnej 
lokalizacji sytemu korzeniowego.

Planowanie ochrony drzew 

w procesie inwestycyjnym

Jednym z  wiodących zaleceń, dla skuteczności 
wykonania działań ochronnych, jest ich należyte 
planowanie na etapie inwentaryzacji lub jeszcze 
wcześniej. Bardzo ważna jest prawidłowo wyko-
nana dokumentacja szczegółowej inwentaryzacji 
dendrologicznej na aktualnej mapie zasadniczej 
dla terenu objętego inwestycją (w tym drzew przy 
granicach inwestycji, rosnących na działkach sąsied-
nich). Mapa powinna zostać zaktualizowana przez 
geodetę w zakresie dotyczącym drzew i krzewów 
oraz lokalizacji infrastruktury podziemnej, a nie 
tylko przebiegu granic działek, jak ma to miejsce 
zazwyczaj.

Kluczowym elementem analizy lokalizacji 
drzew i planowanej zabudowy jest uwzględnienie 

ponieważ w tym przypadku system korzeniowy nie 
odzwierciedla symetrii analogicznej do rozprze-
strzeniania się konarów. W miastach około 60% 
korzeni można znaleźć poza zasięgiem korony.

Korzenie drzew są najbardziej aktywne na końcu 
obwodu korony, gdzie najczęściej spadają krople 
deszczu. Na ulicach, gdzie przeważnie linia skapy-
wania kropel z korony drzew jest pokryta płytami 
lub asfaltem, korzenie wędrują wzdłuż każdego spę-
kania i szczeliny, w poszukiwaniu życiodajnej wody 
i powietrza. Wędrują pod chodnikami, jezdniami, 
w szczelinach i tunelach instalacji, tunelach zwierzę-
cych, czasami łącząc się z korzeniami innego drzewa.

Badacze zgadzają się, że największe znaczenie dla 
zamierania drzew w miastach mają przyczyny wpły-
wające na rozwój korzeni drzew (Kosmala 2002, 
Szczepanowska 2001). Do najistotniejszych czyn-
ników wpływających na rozwój korzeni zaliczane są 
właściwości wodno-powietrzne oraz zwięzłość gleby 
(Coder 1996). Ubicie gleby, niewłaściwe nawad-
nianie oraz obcięcie części systemu korzeniowego 
najgorzej wpływają na żywotność roślin i możli-
wość ich przeżycia (Randrup 1998), a odtworzenie 
oryginalnej struktury gleby jest prawie niemożliwe.

W  miastach na glebach antropogenicznych 
(przekształconych, zanieczyszczonych, nadmier-
nie zagęszczonych, suchych) system korzeniowy 
drzew, bez względu na rodzaj i gatunek drzewa, 
dostosowany jest do warunków glebowych i może 

Rysunek 2. Poglądowy zasięg systemu korzeniowego drzewa
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nawet do dwóch metrów i uzależniona jest od roz-
miarów projektowanej infrastruktury i przyjętej 
technologii ich wykonania (Ziemiańska 2012).

Na tym etapie ważna staje się komunikacja 
między dendrologiem lub architektem krajobrazu 
z głównym projektantem, w zakresie przyjęcia przy-
jaznych drzewom rozwiązań projektowych. Dys-
kusja dotyczy najczęściej: odsunięcia zabudowy od 
drzew (wskazanych bezwzględnie do zachowania), 
wyprowadzenia mediów z terenów przeznaczonych 
pod zieleń, zachowania bezpiecznych stref ochron-
nych dla drzew oraz respektowania progów krytycz-
nych uszkodzeń mechanicznych.

rzeczywistych odległości (wymaganych w czasie 
realizacji prac budowlanych). Biorąc pod uwagę 
specyfikę oznaczeń geodezyjnych, należy mieć na 
uwadze, iż „wirtualna” kropka na mapie to jedynie 
oś pnia drzewa. W rzeczywistości pień drzewa ma 
średnicę, czyli parametr możliwy do zmierzenia. 
Nieuwzględnianie tego faktu skutkuje skróceniem 
odległości wykopu od pnia drzewa. Podobnie jest 
z oznaczeniem nowych elementów infrastruktury, 
tras ciepłociągu, telekomunikacji, kabli energii 
elektrycznej, kanalizacji, wodociągu, których sym-
bolem na rysunku jest linia o określonym kolorze. 
W rzeczywistości szerokość wykopu może mieć 

Grupa wiekowa

Promień strefy 
ochronnej [m]

ŻYWOTNE OSŁABIONE

Drzewa młode (średnica pnia: 20–40 cm) 2–4 3–6

Drzewa w średnim wieku (średnica pnia: 25–50 cm) 3–6 5–10

Drzewa dojrzałe i starsze (średnica pnia: 35–75 cm) 4–8 6–12

Tabela 2. Zalecana wielkość strefy ochronnej z uwzględnieniem witalności drzew (na podst.: Szczepanowska 2001)

Rysunek 3. Płytki system korzeniowy determino-
wany jest warstwą żyznej gleby (w mieście to często 
warstwa tylko 40–50 cm)
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wej. Jeżeli system korzeniowy jest nieregularny lub 
jednostronny, należy chronić tę powierzchnię gleby, 
która jest skolonizowana przez korzenie żywiciel-
skie. Strefa powinna być modyfikowana w zależności 
od gatunku, wieku i kondycji drzewa. Dlatego te 
o małej tolerancji na prace budowlane, starsze oraz 
w słabszej kondycji powinny mieć tę strefę większą.

Na podstawie wszystkich zebranych w toku po-
stępowania informacji, możliwe jest przeprowadze-
nie kwalifikacji drzew do zachowania, usunięcia lub 
przesadzenia w projekcie ochrony drzew na terenie 
budowy (tabela 3).

Jednym z  istotnych elementów planowania 
ochrony drzew jest wyznaczanie strefy ochronnej 
dla każdej jednostki. Graniczne wartości gęstości 
pozornej gleby (g/cm3), powodujące ograniczenie 
wzrostu korzeni i następnie ich zamieranie, dla 
gliny wynoszą 1,4, a  dla piasku 1,8 (Suchocka 
2010; Suchocka 2012). W celu ochrony gleby przed 
zagęszczeniem, a przez to również zamieraniem 
drzew, konieczne jest określenie stref ochronnych, 
które muszą być bezwzględnie chronione. W ta-
beli 2 przedstawiamy optymalne wielkości strefy 
ochronnej dla drzew w zależności od grupy wieko-

Grupa
Charakterystyka drzewostanu 
w grupie

Zalecane działania
Wskazanie dot. zachowania 
lub usunięcia

1. Drzewa szczególnie cenne, 
o obwodach pomnikowych, 
w dobrym stanie zdrowotnym, 
cenne przyrodniczo, okazałe

Chronić, zmieniać projekty 
budowlane nawet w istotnym 
zakresie, dostosowywać 
projekty do drzew, oddalać 
infrastrukturę (maksymalnie 
oddalać zagrożenia)

Bezwzględnie zachować

2. Drzewa o dobrej zdrowotności, 
stosunkowo młode (początek 
fazy dojrzałej), ze względu na 
wiek rokują przeżycie budowy, 
żywotne, cenne przyrodniczo

Chronić, zabezpieczać, 
zmieniać projekty, oddalać 
infrastrukturę (maksymalnie 
oddalać zagrożenia)

Zachować

3. Drzewa rosnące blisko 
planowanej zabudowy, narażone 
na bardzo duże zniszczenia, 
szanse przeżycia inwestycji 
obniża dodatkowo słaba kondycja 
drzew — grupa największego 
ryzyka

Koniecznie przewidzieć 
ryzyko związane 
z uszkodzeniami (krytyczne 
uszkodzenia, ocena wpływu 
zmian siedliskowych), 
decydować odpowiedzialnie 
o usuwaniu, konieczny 
kompromis mający na 
uwadze dobro środowiska 
przyrodniczego

Gdy zachowanie nie jest 
możliwe, usunąć z odpowiednią 
kompensacją przyrodniczą, 
np. zrealizować nasadzenia 
zastępcze (zgodnie 
z obowiązującym prawem)

4. Drzewa wchodzące w kolizję 
w obrysie planowanych 
budynków, dróg, parkingów 
podziemnych (bez wycinki nie 
jest możliwa realizacja inwestycji 
w podstawowym zakresie), 
drzewa martwe, zamierające, 
o niskiej wartości przyrodniczej 
(gat. inwazyjne), rosnące 
w dużym zagęszczeniu, do 10 lat, 
będące wynikiem sukcesji

— Usunąć z odpowiednią 
kompensacją przyrodniczą, 
np. zrealizować nasadzenia 
zastępcze (zgodnie 
z obowiązującym prawem)

Tabela 3. Wytyczne do przeprowadzenia kwalifikacji drzew na etapie planowania inwestycji
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czas, gdy jest to pięć średnic (rysunek 4). Należy 
pamiętać, że każde cięcie wpływa na pogorszenie 
żywotności i  inne są progi krytyczne, dotyczące 
zamierania i ryzyka upadku drzewa.

Obecnie często obserwujemy próby zachowy-
wania drzew za wszelką cenę, które kończą się 
niepowodzeniem. Powodem takich sytuacji jest 
m.in. brak wiedzy na temat krytycznych progów 
uszkodzeń mechanicznych drzew. Przyjmuje się, 
że utrata 45% systemu korzeniowego jest uszko-
dzeniem prowadzącym do obumarcia drzewa. 
Uszkodzeniem granicznym jest ubytek 50% tka-
nek na obwodzie pnia, natomiast dla korony za 
uszkodzenie graniczne uważany jest ubytek 55% 
korony (Suchocka 2010). Wielkość progu krytycz-
nego mechanicznego uszkodzenia drzewa powinna 
być określana każdorazowo przez specjalistę indy-
widualnie dla danej jednostki roślinnej.

Ochrona w procesie inwestycyjnym

Proces budowlany jest bardzo dynamiczny. Prace 
wykonywane są kolejno przez różnych podwyko-
nawców. Na każdym etapie na terenie inwestycji 
drzewa powinny być chronione. Dlatego niezwy-
kle ważny jest stały nadzór projektanta zieleni, 
w celu kontroli prawidłowości prac, szczególnie 
prac zanikających. Uszkodzeniami mogą być nad-
mierne cięcia korzeni lub konarów drzewa. Aby 

Konsekwencje nieprawidłowej 

ochrony drzew

Najbardziej powszechną i  jednocześnie bagate-
lizowaną nieprawidłowością w zakresie ochrony 
drzew na placu budowy jest zagęszczenie gleby 
w systemie korzeniowym. Jest ono spowodowane 
przemieszczaniem się ciężkiego sprzętu budow-
lanego w obrębie strefy korzeniowej. W efekcie 
rozwój korzeni może być zahamowany, a prze-
rwanie drobnego systemu włośnikowego może być 
nieodwracalne. Nawet niewielka warstwa gleby, 
rozłożona wokół pnia drzewa w strefie sytemu 
korzeniowego, odcina dopływ powietrza, stwarza 
warunki beztlenowe, rozpoczyna procesy fermen-
tacji i z czasem doprowadza do obumarcia systemu 
korzeniowego, a w konsekwencji całego drzewa 
(tabela 4). Niekorzystne oddziaływanie warstwy 
nasypowej gleby na drzewo zależy od: składu 
granulometrycznego, grubości warstwy, gatunku 
drzewa, jego kondycji, wieku, tj. fazy rozwojowej 
oraz lokalizacji.

Kolejnym niepożądanym efektem nieprawidło-
wych działań w zakresie ochrony w procesie in-
westycyjnym są uszkodzenia mechaniczne drzew, 
np. redukcja korzeni. Poza wpływem na żywot-
ność, cięcia w strefie korzeniowej mogą zaburzyć 
statykę drzewa. Utrata statyki jest prawdopodobna, 
jeśli korzenie są cięte jednostronnie w odległości 
trzech średnic od pnia. Ryzyko jest mniejsze wów-

Skład granulometryczny gleby
Grubość warstwy gleby, której 
nasypanie powoduje pierwsze 

uszkodzenia korzeni (cm)

Grubość warstwy gleby, której 
nasypanie powoduje rozległe 

zniszczenia korzeni (cm)

Piasek 20 61

Piasek luźny pylasty 15 45

Piasek słabo gliniasty 10 30

Piasek gliniasty lekki pylasty 8 25

Piasek gliniasty lekki 5 15

Pył piaszczysty 4 10

Pył gliniasty 4 10

Glina 2 8

Tabela 4. Progi krytyczne i konsekwencje nasypania warstwy gleby w systemie korzeniowym drzew  
(na podst.: Coder 1996)
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zań ochronnych dla drzew w sąsiedztwie ogrodzeń 
obrazuje rysunek 6.

Polskie narzędzia prawne ochrony 

drzew na placu budowy

Zezwolenie na usuwanie drzew nie może być 
sprzeczne z  obowiązującymi zasadami prawa, 
postanowieniami Konstytucji, normami, usta-
wami i aktami prawa. Dlatego orzeczenia sądowe 
wyraźnie podkreślają, że najważniejsze jest wy-
ważenie interesów wnioskodawcy występującego 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew oraz interesu publicznego, przemawiającego 
za zachowaniem jak największej liczby drzew, waż-
nych pod względem przyrodniczym i społecznym 
na terenach zurbanizowanych. W związku z po-
wyższym, organ wydający pozwolenie na usunięcie 

temu zapobiegać, należy skorzystać z możliwości, 
jakie daje prawo, również budowlane, w zakresie 
nałożenia na inwestora w pozwoleniu na budowę 
obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru in-
westorskiego (nadzoru przyrodniczego, dendro-
logicznego lub architekta krajobrazu). Przykłady 
dobrych praktyk ochronnych (technicznych i przy-
rodniczych) do wykorzystania na etapie realizacji 
inwestycji przedstawiamy w dalszej części porad-
nika (Ziemiańska i Suchocka w tym tomie).

Projekty techniczne detali ochronnych dla kon-
kretnych drzew lub technologie ochronne, takie 
jak przeciski sterowane (rysunek 5), powinny być 
przygotowywane na etapie projektowania, jednak 
w trakcie prowadzenia prac mogą zdarzyć się oko-
liczności, które wymagać będą weryfikacji projektu 
w celu ochrony drzew. Ważne jest by na tego typu 
działania w kosztorysie zarezerwowane zostały 
odpowiednie środki. Przykładowe efekty rozwią-

Optimum

Minimum
5 x d

3 x d

d

1 2
4

Rysunek 4. Progi krytyczne uszkodzeń mechanicznych w zakresie osłabienia żywotności i ryzyka upadku 
(Stolarczyk, Suchocka 2012, za Smiley 2008)
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wadzenie prac budowlanych oraz wykorzystywanie 
i przekształcanie elementów przyrodniczych może 
odbywać się wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej 
inwestycji. Zakres obowiązków, dotyczących ochrony 
drzew, powinien być określony przez właściwy organ 
administracji w pozwoleniu na budowę.

Zastosowanie odpowiednich zapisów wykonania 
robót w sąsiedztwie drzew pozwala na egzekwo-
wanie odpowiedzialności od projektanta za błędne 
rozwiązania, np. za przeprowadzenie instalacji 
podziemnych zamiast wprowadzenia rozwiązań 
eliminujących lub minimalizujących wpływ prac 
ziemnych na systemy korzeniowe.

Narzędziami, pozwalającymi na sprecyzowanie 
prawidłowego zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, 
ich charakteru oraz sposobu wykonania prac bu-
dowlanych, są:

•	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Od-
bioru Robót, która jest częścią opracowania 
projektowego;

•	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówie-
nia (SIWZ).

Zapisy w  SIWZ odnoszą się do właściwego 
wykonania prac budowlanych, pielęgnacyjnych lub 
z zakresu cięć na terenach zieleni. Odnosząc się do 
nich, można określić, czy prace zostały wykonane 
należycie, co z kolei jest podstawą ewentualnych 
roszczeń wypłaty wynagrodzenia. W prawie bra-
kuje jednoznacznych regulacji, dzięki którym można 
żądać odszkodowania za rzeczywistą stratę wartości 
drzewa uszkodzonego w trakcie prac budowlanych. 
W związku z tym bardzo istotne jest, aby zapisy 
SIWZ kładły nacisk na należyty stały nadzór prowa-
dzonych prac, a nie jedynie odbiór po fakcie ewentu-
alnego uszkodzenia drzewa. Szczególnie ważne jest 
to w kontekście oddalonej w czasie przyczynowo-
-skutkowej reakcji drzewa na uszkodzenie. Skutki 
wielu uszkodzeń widoczne są po kilku lub kilkunastu 
latach, kiedy to dochodzi do obumarcia drzewa i nie 
jest możliwe pociągnięcie sprawcy do odpowiedzial-
ności. Ponadto prawo budowlane mówi, że: „wła-
ściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę 

drzewa ma prawo uznać, że nie kwalifikuje się ono 
do wycięcia w procesie budowlanym9. W zamian 
może wskazać na potrzebę przeprowadzenia 
właściwej pielęgnacji i w ten sposób kształtować 
właściwe postawy człowieka, przez edukację, in-
formowanie oraz promocję w dziedzinie ochrony 
przyrody10.

Drzewa powinny być chronione również w trakcie 
prac budowlanych. Zapisy w ustawie Prawo ochrony 
środowiska11 zobowiązują inwestora do oszczędnego 
korzystania z terenu w trakcie przygotowywania 
i realizacji inwestycji oraz ochrony gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wod-
nych12. Przepis ten podkreśla konieczność ochrony 
gleby, jako zasobu nieodnawialnego. Ponadto pro-

9 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627), art. 75 ust. 2. 
10 Wyrok WSA (IV SA/Wa 2017/06) w Warszawie z 16 lutego 2007 r.
11 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627), art. 74.
12 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627), art. 75 pkt 1.

Rysunek 5. Trasa przewiertu horyzontal-
nego sterowanego pod systemem korzenio-
wym drzewa
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Rysunek 6. Specjalne prowadzenie ogrodzeń na granicy działki, nad systemem korzeniowym, pełne 
z rampą i wsparte punktowo
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Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia in-
spektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek 
zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach 
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania 
obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywa-
nym wpływem na środowisko”13. Według przepisów 
prawa budowlanego, dotyczących organizacji robót 
(art. 21): „projektant, jako uczestnik procesu budow-
lanego w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu 
na teren budowy i kontroli prawidłowej jej realizacji, 
a nawet żądania wpisu do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym wstrzymaniu robót budowlanych 
w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem”14.

Ustawa o ochronie przyrody15 wprowadza kary 
pieniężne za  zniszczenie drzew spowodowane 
niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, 
usuwaniem drzew lub krzewów bez wymaganego 
zezwolenia oraz zniszczenie drzew, krzewów lub 
terenów zieleni, spowodowane niewłaściwym wyko-
naniem zabiegów pielęgnacyjnych. Za podejrzenie 
zniszczenia drzew naliczana jest kara. Zachowanie 
żywotności sprawdzane jest po trzech latach. Kara 
umarzana jest, jeżeli drzewa nie 
zachowały żywotności z  przy-
czyn niezależnych od posiadacza 
nieruchomości. Ustawa podaje 
dwa kryteria zniszczenia: utrata 
żywotności oraz niemożność od-
tworzenia korony drzewa. Według 
orzeczeń sądowych, w odniesieniu 
do drzew kryteria te mają charakter alternatywny, 
co oznacza, że drzewo należy uznać za zniszczone 
mimo zachowania żywotności, jeżeli odtworzenie 
korony jest niemożliwe. Niektóre wyroki mówią, że 
skoro drzewo utraciło koronę, to zgodnie z definicją 
nie jest już drzewem. Jeśli brak jednego z elemen-
tów, o których mowa w definicji — drzewo to pień, 
korona oraz bryła korzeniowa16 — nie trzeba czekać 
trzech lat, żeby orzec o zniszczeniu drzewa.

Zasadność usuwania drzew należy rozpatrywać 
nie tylko w kontekście braku ograniczeń dla inwe-
stora, ale przede wszystkim pod kątem straty, jaką 
poniesie środowisko przyrodnicze i lokalna społecz-

ność. Zachowanie drzew na działce może podnieść 
jej atrakcyjność i tym samym wpłynąć na lepszy wi-
zerunek inwestora, co z kolei może się przełożyć na 
zwiększoną sprzedaż lokali. Ludzie cenią komfort 
życia związany z mieszkaniem w zielonej okolicy.

Podsumowanie

Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na-
rzucana jest wieloma przepisami obowiązującego 
prawa, jednak jest to proces złożony i trudny. Utrud-
nieniem jest przede wszystkim rozmycie odpowie-
dzialności za uszkodzenia i straty w drzewostanie 
na kolejnych etapach prac. W trakcie procesu inwe-
stycyjnego pojawiają się przeszkody zarówno admi-
nistracyjno-instytucjonalne, jak i bariery związane 
z brakiem odpowiedniej wiedzy w zakresie wpływu 
inwestycji na żywotność drzew. Skuteczna ochrona 
nie jest możliwa bez znajomości biologii drzewa. Na 
podstawie tej wiedzy możliwa jest właściwa identy-
fikacja drzew o największych szansach na przeżycie 

prac budowlanych, określenie 
kształtu systemu korzeniowego 
oraz stref ochronnych dostoso-
wanych indywidualnie do każ-
dego drzewa.

Dlatego konieczne jest eg-
zekwowanie ochrony drzew na 
wszystkich etapach procesu in-

westycyjnego: inwentaryzacji, projektu i realizacji. 
Na każdym z tych etapów konieczna jest inna forma 
ochrony. Na etapie inwentaryzacji i projektu obecność 
architekta krajobrazu pozwala na identyfikowanie 
wartości przyrodniczych na terenie inwestycji. Na 
etapie realizacji, nadzór specjalisty nad wykonaniem 
prac w sąsiedztwie drzew pozwala na ochronę tych 
wartości. Natomiast stosowanie projektu ochrony 
drzew, w zakresie prezentowanym w tym poradniku, 
zmniejsza ryzyko uszkodzeń i zdarzeń przypadko-
wych. Projekt ochrony powinien być częścią projektu 
budowlanego i wykonawczego, jak każdy inny projekt 
branżowy.

Zasadność usuwania drzew należy 
rozpatrywać nie tylko w kontekście 
braku ograniczeń dla inwestora, ale 
przede wszystkim pod kątem stra-
ty, jaką poniesie środowisko przy-
rodnicze i lokalna społeczność.

13 Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), art. 19, ust. 1.
14 Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), art. 21.
15 Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.), art. 88.
16 Wyrok NSA (SA/Rz 1055/95) z 6 listopada 1996 r.
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