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1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa o dzieło numer 01/05/2014
1.2. Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500
1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,
1.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat
dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306),
1.5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. z
dnia 31 października 2013. poz. 835),
1.6. ustalenia realizacyjne ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 1964 r. zatwierdzone Uchwałą Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Nr 21/56/64 z dnia 18.05.1964 r.
1.7. ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy, zatw. Zarządzeniem Nr 43/76 Wojewody Bydgoskiego z dnia 3.05.1976
roku, oceną jego aktualności przyjętą Uchwałą Nr XIX/149/88 MRN z dnia 27.01.1988
roku, ujętą w wykazie obowiązujących aktów prawa miejscowego, zatw. Uchwałą Nr
X/82/90 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 20.12.1990 roku.
1.8. ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy, zatw. Uchwałą Nr LIII/538/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia
25.05.1994 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 17, poz. 248 z dnia
5.12.1994 roku.
1.9. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w
Bydgoszczy uchwalonego Uchwałą Nr XXI/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
25 stycznia 2012 r.
opublikowanego
w Dz.
Urz.
Woj.
Kuj-Pom.
z dnia 2 marca 2012r.poz 441
1.10. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa dla obiektu Zespół
Młyński – Wyspa Młyńska dawne Młyny Rothera wpisanego do rejestru zabytków
województwa bydgoskiego pod nr A 773/8 (dawny A/328/1-9) dnia 9.VI.1992r.
1.11. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa dla Zespół Młyński –
Wyspa Młyńska wpisanego do rejestru zabytków województwa bydgoskiego pod nr
A/774 (dawny A/438/1) dnia 16.02.1995r.
1.12. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 62 poz. 48 z
1962r. z późniejszymi zmianami),
1.13. Uchwała Nr XXI/234/92 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 1992 r.
w sprawie ochrony krajobrazu kulturowego w granicach miasta Bydgoszczy.
1.14. Polska Norma PN-B06050 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne
1.15. Oględziny oraz pomiary drzew i krzewów w terenie.
2.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja drzewostanu rosnącego na
terenie Zespołu Młyńskiego – Wyspa Młyńska dawnych Młynów Rothera przy ulicy
Mennica 10 w Bydgoszczy. Zinwentaryzowano drzewa i krzewów rosnące na terenie
działek nr 136, 95/21 obręb 97 przy ulicy Mennicy 10 w Bydgoszczy i w ich bezpośrednim
sąsiedztwie na działkach nr 135 o 95/23 obręb 97 z oceną stanu zdrowotnego, oraz wieku
drzew. Inwentaryzacja jest podstawą do opracowania projektu gospodarki drzewostanem.

3. Metodyka opracowania
Inwentaryzację sporządzono zgodnie z wymogami art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880. Rozpoznane w terenie drzewa i
krzewy zestawiono wg liczby porządkowej w spisie inwentaryzacyjnym. Liczba spisu
opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roślin na planie sytuacyjno-wysokościowym;
oznaczono drzewostan na rys. 1 nr 1- 38. W przypadku braku naniesienia na podkładzie
drzew oznaczono rosnące na tym terenie nr n1 - nn . Obwód pnia drzewa mierzono na
wysokości 130 cm od powierzchni terenu. Nie mierzono drzew i krzewów w wieku na
pewno w wieku poniżej 10 lat ponieważ zgodnie z art. 83 ust. 6 pkt. 4 obowiązującej ustawy
o ochronie przyrody nie jest wymagana zgoda na ich usunięcie.
Oceny stanu zdrowotnego drzew dokonano metoda organoleptyczną wykorzystując
metody opracowane przez Edytę Rosłon Szeryńska „Możliwość oceny stabilności drzew”
http://www.homoetplanta.org.pl/konferencja-4-10-01.htm) i Prof. dr hab. inż. Marka
Siewniaka „Ocena stanu zdrowotności drzew miejskich na podstawie symptomów
morfologicznych (Diagnoza kompleksowa)”.
Wiek drzew określono metodą szacunkową zgodnie z dendrochronologiczną tabelą
wiekową drzew opracowaną przez prof. dr Longina Majdeckiego.
Powierzchnie porośniętą przez krzewy nie mierzono ze względu iż są to na pewno
krzewy młodsze niż 10 lat oraz rosną na terenie nie dostępnym z powodu zalania większości
terenu działki nr 136 obręb 97.
Inwentaryzację wykonano w czerwcu 2014 r. w okresie ulistnionym.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących na terenie
działek nr 136, 95/21 obręb 97 przy ulicy Mennicy 10 w Bydgoszczy i bezpośrednio do
nich przylegających drzew rosnących na terenie działek 135 i 97/23 z oceną stanu
zdrowotnego, oraz wieku drzew w Bydgoszczy.
Określenie gatunku drzewa, obwodu pnia na wysokości 130 cm. Ustalenie czy
rosnące na działce drzewa i krzewy kolidują z projektowaną inwestycją zlokalizowaną na
terenie działek nr 136, 95/21 obręb 97 przy ulicy Mennicy 10 w Bydgoszczy. Określenie
wieku oraz wartości drzew wskazanie, które drzewa są w złym stanie zdrowotnym i
obecnie stwarzają zagrożenie dla mienia i zdrowia, ustalenie zapisów w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego dla terenu będącego przedmiotem opracowania.
Przedmiotem opracowania są drzewa oznaczone na załączonej mapie zasadniczej od
nr 1 do nr 38.
Załącznik nr 1 - 4 stanowią wypisy i wyrysy z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenu będącego przedmiotem opracowania.
Integralną część opracowania stanowią tabele nr 1 – 3. Tabela nr 1 zawiera spis
wskazanych drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, których określono wiek oraz
stan zdrowotny. Tabela nr 2 zawiera wysokość opłaty za uzyskanie zgody na usunięcie
wszystkich drzew i krzewów. Tabela Nr 3 zawiera projekt wycinki drzew i krzewów oraz
wysokość opłaty po uwzględnieniu zapisów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w momencie sadzenia drzew.

5. Opis stanu istniejącego i analiza wartości drzewostanu
Teren objęty inwentaryzacją jest terenem zagospodarowanym na którym znajdują się
drzewa kasztanowca, grabu, grochodrzewy, wierzby, lipy, klonu Drzewa i krzewy są w
różnym wieku oraz w różnym stanie zdrowotnym. Teren jest zagospodarowany lecz nie
pielęgnowany ponieważ drzewa i krzewy wyrastają z fundamentów i murów obiektów
zabytkowych, rosną zbyt blisko zabytkowych dawnych Młynów Rothera a także znajdują
się na terenie drzewa suche i chore.
Za wyjątkiem drzew starych pozostały
zinwentaryzowany drzewostan to samosiew. Świadczy o tym fakt że drzewa rosną w
zbytnim zagęszczeniu, mają nieprawidłowo ukształtowane korony, rosną zbyt blisko
zabytkowego budynku a nawet wyrastają z jego fundamentów. Drzewa te są porośnięte
opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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dzikim chmielem. U części drzew jest posusz, rany a nawet drzewa obumarłe i
obumierajace. W centralnej części posesji znajduje się obecnie wykop zalany wodą z
którego wyrastają krzewy wierzby białej. Na zdjęciach poniżej przedstawiono wygląd
drzew i terenu:

Rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa nr 1-4

Widok na kasztanowiec nr 5 i samosiew wierzb w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zalanego

Widok na drzewa głównie samosiew na obrzeżach wykopu od strony zagospodarowanej jako teren
zieleni

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Wygląd terenu widok od strony zagospodarowanej wyspy Młyńskiej widać teren zalany, wystające
słupy betonowe oraz wyrastający z fundamentów budynku samosiew drzew i krzewów

Widok na kasztanowiec nr 38 oraz samosiew wyrastający z fundamentów budynku

Widok na samosiew wyrastający z fundamentów budynku, na pierwszym planie niepielęgnowane
drzewa porośnięte chmielem

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Obumierające grochodrzewy nr 30 i 34

Obumarła jabłoń nr 19

Samosiew wyrastający z fundamentów budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz
na nabrzeżu zalanego wykopu jest na pewno młodszy niż 10 lat. Drzewa i krzewy te nie
przedstawiają większej wartości estetycznej gdyż są nie pielęgnowane, rosną bez
zachowania odległości od siebie i budynków.
Do terenu będącego przedmiotem opracowania przylegają budynki usługowe, drogi
publiczne oraz tereny zielone. Wiek drzew sugeruje, że są to głównie drzewa posadzone lub
które wyrosły po zatwierdzeniu planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż wiek
większości drzew nie przekracza 50 lat.
Wszystkie drzewa i krzewy w wieku poniżej 10 lat a także w wieku ok. 10 lat oraz
obumierające, rosnące w zbytnim zagęszczeniu a także uniemożliwiające wykonanie prac
budowlanych należy usunąć przed rozpoczęciem właściwej inwestycji.

6. Przeznaczenie terenu
Obiekt Zespół Młyński – Wyspa Młyńska dawne Młyny Rothera wpisany został do
rejestru zabytków województwa bydgoskiego pod nr A/773/8 (dawny A/328/1-9) dnia
9.VI.1992r. Do 1846 roku teren na którym są zlokalizowane Młyny Rothera był
użytkowany jako ogrody. Budowę obiektu rozpoczęto w 1849r a zakończono w 1851r.
Zespół założony został na planie litery „L”, z budynkiem głównym na rzucie kwadratu,
ujętym dwoma skrzydłami na rzucie silnie wydłużonych prostokątów. Do początku lat 90
XX wieku Młyn Rothera pełnił funkcję magazynu przetworów mączno-zbożowych i
płatkarni. Pod koniec XX wieku budynek został sprzedany spółce „Hotel”, która rozpoczęła
prace związane ze zmianą funkcji budynków lecz nie zrealizowała swoich planów.. Teren
na którym zlokalizowana jest nieruchomości będąca przedmiotem opracowania
przewidziany jest jako wielofunkcyjny obiekt usługowy. Przewidywana jest zmiana funkcji
budynków oraz zasadniczej części zabudowy przemysłowo-magazynowej i administracyjnej
Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ (Młyn Rothera) dla potrzeb
funkcji nowych, jak: muzealnictwo, kawiarnia, restauracja, bar, modernizacja obiektów itp.
opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Adaptację oraz dalszą realizację zieleni ogólnodostępnej. Obsługę kołową terenu ul.
Mennica od strony Armii Czerwonej (obecnie Focha); połączenie ze starówką jako przejście
piesze (most). Sposób zagospodarowania terenu winien każdorazowo uwzględniać związki
funkcjonalne i integracyjne Wyspy Młyńskiej z układem najbliższego otoczenia (Wenecja
Bydgoska, rzeka Brda, Stare Miasto, centrum miasta) zgodnie z miejscowym planem
szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Bydgoszczy.
Uchwała Nr XXI/234/92 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 1992 r. w
sprawie ochrony krajobrazu kulturowego w granicach miasta Bydgoszczy uznał za celową i
konieczną ochronę krajobrazu kulturowego miasta Bydgoszczy w granicach z 1939 r. w tym
w szczególności Starego Miasta poprzez uwzględnienie w wydawanych decyzjach
administracyjnych walorów krajobrazu zharmonizowanego z otoczeniem.
Obiekt w ostatnich latach jest nieużytkowany. Świadczą o tym wyrastające z
fundamentów drzewa i krzewy.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre drzewa i krzewy rosną zbyt
blisko obiektu zabytkowego a nawet wyrastają z fundamentów przyczyniając się do jego
uszkadzania.
Większość drzew i krzewów zlokalizowana jest wzdłuż płotu okalającego obiekt.
Drzewa i krzewy są nie pielęgnowane o czym świadczy zbytnie zagęszczenie, część jest
chora, sucha. Drzewostan ten wymaga zabiegów pielęgnacyjnych.
Teren nieruchomości będącej przedmiotem opracowania zapisany jest zgodnie z:
- ustaleniami realizacyjnymi ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 1964 r. zatwierdzone Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bydgoszczy Nr 21/56/64 z dnia 18.05.1964 r. jako AG 25 UK - teren
usług związanych z kulturą,
- ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy, zatw. Zarządzeniem Nr 43/76 Wojewody Bydgoskiego z dnia 3.05.1976 roku,
oceną jego aktualności przyjętą Uchwałą Nr XIX/149/88 MRN z dnia 27.01.1988 roku,
ujętą w wykazie obowiązujących aktów prawa miejscowego, zatw. Uchwałą Nr X/82/90
Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 20.12.1990 roku jako A 45 U/ZP – Wyspa Młyńska,
teren usług względnie obiektów kulturalnych o specyficznej funkcji oraz zieleni publicznej
- ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy, zatw. Uchwałą Nr LIII/538/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 25.05.1994
roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 17, poz. 248 z dnia 5.12.1994 roku jako
A 01 27UC –strefa usługowa centralna
- ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w
Bydgoszczy uchwalonego Uchwałą Nr XXI/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
25 stycznia 2012 r. opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z dnia 2 marca 2012 r. poz 441
jako 103.U obowiązuje adaptacja budynku Młynów Rothera a także przeznaczenie
projektowanej zabudowy dla potrzeb realizacji wielofunkcyjnego obiektu usługowego
charakteryzującego się atrakcyjnym i zróżnicowanym programem użytkowym, w którym
obok funkcji hotelowych przewiduje się lokalizację funkcji z zakresu kultury (np. muzeum,
galerie sztuki, sala widowiskowo-konferencyjna), rozrywki, sportu i rekreacji (np. centrum
fitness, spa, basen), w tym także administracji, finansów, handlu, gastronomii;
Drzewa przewidziane do usunięcia rosną na terenie przewidzianym w miejscowych
planach zagospodarowania jako teren usług względnie obiektów kulturalnych o specyficznej
funkcji oraz zieleni publicznej.
W związku z kolizją między drzewostanem a projektowaną adaptacja i rozbudową
istniejącej zabudowy drzewa uniemożliwiające prace budowlane oraz chore a także
samosiew zwłaszcza który wyrósł z fundamentów budynku należy usunąć a w zamian
posadzić nowe odpowiednie dla terenu gatunki z uwzględnieniem uzbrojenia terenu.

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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7. Projekt gospodarki drzewostanem
Istniejący drzewostan koliduje z projektowanymi pracami konserwatorskimi i
budowlanymi związanymi z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku Młynów Rothera.
Należy przed przystąpieniem do realizacji właściwej inwestycji usunąć drzewa i
krzewy wyrastające z fundamentów zabytkowego budynku, samosiew oraz drzewa suche i
obumierające nie rokujące szansy na przeżycie. Drzewa takie zostały wskazane w tabeli 3
niniejszego opracowania.
Pozyskane drewno należy przekazać właścicielowi, a gałęzie i karpinę wywieźć na
wysypisko śmieci.
Rozdział 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880
poświęcony jest ochronie terenów zieleni i zadrzewień.
Zgodnie z art. 82 obowiązującej ustawy o ochronie przyrody prace ziemne oraz inne
prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych,
prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub
krzewom.
Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą
obejmować wyłącznie usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w
kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, kształtowanie
korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat oraz utrzymywanie formowanego
kształtu korony drzewa.
Za usuniecie drzew oraz wykonywanie prac w pobliżu drzew bez zgody
właściwego organu administracji samorządowej jak i za zniszczenie lub uszkodzenie
może być naliczona kara w wysokości nie mniejszej niż trzykrotna wysokość
ustawowych opłat z uzyskanie zgody na usunięcie drzewa.
Za usuwanie drzew i krzewów ozdobnych nalicza się opłaty na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat
dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) oraz
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat
za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. z dnia 31
października 2013. poz. 835),
Mając na uwadze przeznaczenie terenu w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego pod mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy w trakcie
opracowywania projektu przewidzieć nasadzenia drzew krzewów i roślin okrywowych
odpowiednich dla danego terenu. Drzewa i krzewy te będą także rekompensowały straty w
środowisku powstałe na skutek usunięcia drzew oraz podnosiły estetykę terenu. Drzewa
przewidziane do posadzenia winny mieć ukształtowaną koronę, zwiększyć kolorystykę
poprzez posadzenie form o barwnym ulistnieniu. Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie
przyrody wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów może być uzależnione od
zastąpienia drzew usuwanych innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż
liczba usuwanych drzew lub krzewów. W takim przypadku zgodnie z art. 84 ust. 4 i 5 organ
właściwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat
od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie
przewiduje zastąpienie usuniętych drzew innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli posadzone
w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia wydania
zezwolenia, należność z tytułu ustalonej opłaty za usuniecie drzew lub krzewów podlega
umorzeniu przez organ właściwy do naliczenia i pobrania opłaty.

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew i krzewów z
terenu nieruchomości niebędącej własnością inwestora może nastąpić po uzyskaniu przez
posiadacza nieruchomości zgody jej właściciela.
W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną
inwestycją należy wystąpić z wnioskiem do Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w
Toruniu Delegatura w Bydgoszczy ul. Jezuicka 2 85-102 BYDGOSZCZ po uprzednim
uzgodnieniu wycinki. Do pisma należy dołączyć projekt zamiennych nasadzeń i we
wniosku zwrócić się z prośba o uzależnienie zgody na usunięcie drzew od ich zastąpienia
zgodnie z przedłożonym projektem.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenia
powinien zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela
nieruchomości, zgodę właściciela, tytuł prawny władania nieruchomością, inwentaryzację
drzew i krzewów, przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i
termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (pozwolenie na budowę). Do wniosku
należy dołączyć projekt zamiennych nasadzeń i we wniosku zwrócić się z prośba o
uzależnienie zgody na usunięcie drzew od ich zastąpienia zgodnie z przedłożonym
projektem.
Integralną część opracowania stanowi mapa sytuacyjno-wysokościowa z
uzbrojeniem terenu oraz lokalizacją drzew i krzewów w terenie oraz wyrysy z planów
zagospodarowania terenu.
Zgodnie z Polską Normą PN-B06050 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania
ogólne wszelkie prace ziemne należy prowadzić w odległości 3 m od pnia drzewa a
kolidujące drzewa i krzewy usunąć.

8. Zabezpieczanie drzew na terenach budowy
W świetle art. 82
ustawy o ochronie przyrody obowiązek właściwego
zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego a więc i drzew i krzewów spoczywa
na wykonawcy robót. Inwestor ze swojej strony powinien dopilnować, aby wykonawca
robót zabezpieczył drzewa w sposób gwarantujący skuteczną ich ochronę przed
uszkodzeniem.
Skutecznym bodźcem do podjęcia działań mających na celu prawidłowe
zabezpieczenie drzew oraz właściwego wykonywania prac w pobliżu drzew dla
wykonawcy będzie informacja iż za zniszczenie lub uszkodzenie może być naliczona
kara w wysokości nie mniejszej niż trzykrotna wysokość ustawowych opłat z uzyskanie
zgody na usunięcie drzewa.
8.1. Zabezpieczenie pni drzew
Pnie drzew należy zabezpieczyć poprzez:
- oszalowanie ich deskami na wysokość ponad 150 cm tak aby przylegały szczelnie
na całej powierzchni pnia a dolna część każdej deski była lekko wkopana. Jeśli jest to
niemożliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) , należy je obsypać ziemię lub zastosować
dodatkowa opaskę z drutu lub z taśmy stalowej. Opaski takie należy stosować w odległości
co 40 - 60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu. W miejscach, gdzie płaszczyzna desek
nie jest w stanie przylegać do pnia (np. na skutek istniejących skrzywień czy wypukłości),
powstałą przestrzeń między pniem i deskami wypełnić torfem lub jutą.
-dokładne owinięcie matami ze słomy pnia które mocuje się drutem lub
syntetycznym sznurkiem w odległości co 40 - 50 cm od siebie. Wadą takiego sposobu
zabezpieczenia jest jego mała odporność na wszelkiego typu otarcia. Dlatego od strony
gdzie może być narażone na kontakt ze sprzętem np. przy drogach dojazdowych) matę
należy dodatkowo oszalować deskami.

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Uszkadzaniu drzew można zapobiec poprzez:
Zabezpieczenie pni za pomocą ogrodzenia
•

•
•

przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą
rzutowi koron (rys.)
przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy
równej 2-krotnej średnicy korony drzew

Wykonanie osłon przypniowych
•
•
•
•

•

osłona z desek wokół całego pnia (rys.)
wys. nie mniej niż 150 cm
dolna część desek powinna opierać się na podłożu
oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy)
deski powinny ściśle przylegać do pnia zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat
słomianych, folii pęcherzykowych, juty

8.2. Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew przed zniszczeniem na czas prac
budowlanych w ich pobliżu.
Przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu drzewa należy ścianę wykopu w
odległości zasięgu korony ca 3 m od pnia zabezpieczyć np. blachą falistą z wbitymi od
strony wykopu palami zabezpieczającymi przed osuwaniem się ziemi a tym samym przed
uszkadzaniem korzeni. Między ziemię a płytę należy włożyć przy systemie korzeniowym
plastykową rurę melioracyjną o średnicy ca 5 cm za pomocą której będzie się dostarczało w
okresie wegetacji wodę oraz w formie płynnej składniki pokarmowe np. rozcięczony
Florowit lub Protohumowit, a wolna przestrzeń wypełnić ziemią urodzajną. Prace ziemne
związane z wykopem należy prowadzić ręcznie równocześnie spuszczając rurę oraz płytę
zabezpieczającą. W celu ochrony drzewa przed uszkodzeniem w czasie prac budowlanych
pnia należy je wygrodzić lub zabezpieczyć matami . Przez cały okres wegetacji oraz trwania
prac a także po ich zakończeniu należy drzewu dostarczać wodę oraz składniki pokarmowe
ale nie w formie stężonej. Ziemię wokół pnia należy od czasu do czasu spulchniać
zwłaszcza po jej udeptaniu lub ulewnym deszczu, aby zapewnić dostanie się dostatecznej
ilości powietrza oraz wody do systemu korzeniowego.
Czas zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi przy pracach ziemnych należy
ograniczyć do niezbędnego minimum.
Po zasypaniu dołu należy usunąć płytę zabezpieczającą a rurę do dokarmiania
drzewa pozostawić.
Pozostawiona rura umożliwi dalsze dokarmianie wgłębne systemu korzeniowego po
zakończeniu prac ziemnych.
Niewłaściwy sposób użytkowania powierzchni terenu pod koronami drzew może
przyczynić się do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.
Podczas prowadzenia prac w zasięgu korony drzew należy nie dopuścić do:
- poruszania się i parkowania pojazdów, ponieważ mogą one spowodować
miażdżenie korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni a więc tych, które dostarczają całej
roślinie składniki pokarmowe oraz powodują wymianę gazową roślin.
- pod koronami drzew nie magazynować żadnych materiałów budowlanych, jak
kruszywa, cement czy cegła.
Inwestor musi wyczulić inspektora nadzoru, aby zwracał uwagę na właściwe
zabezpieczenie drzew. W razie stwierdzenia nieprawidłowości powinien zareagować
poprzez bezzwłoczne zawiadomienie wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy. Ma
on także prawo wstrzymać roboty aż do czasu ich właściwego zabezpieczenia.
Najistotniejsze jest, aby tak zorganizować roboty ziemne w pobliżu drzew tak aby je
zakończyć w przeciągu kilku dni aby nie dopuścić do trwającego często przez wiele tygodni
kontaktu odsłoniętych korzeni z powietrzem atmosferycznym i światłem.

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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8.2.1. Prace ziemne zakazane w pobliżu drzew
1. Wykopy
•
•
•
•

•

zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 3 m od pnia
prace w obrębie korzeni tylko sposobem ręcznym
przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew
zakaz odcinania korzeni szkieletowych
przy wykonywaniu prac podczas upałów - maksymalnie skrócić okres narażenia korzenie na
przesuszenie

2. Nasypy
Powodują zmianę napowietrzania gleby w obrębie systemu korzeniowego
• zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony
• w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy
napowietrzające glebę - zgodnie z normami pielęgnacji drzew

3. Składowanie materiałów
Powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
•
zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów
chemicznych i budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich)

•

zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących zakaz
palenia ognisk pod drzewami

4. Przemieszczanie ciężkiego sprzętu budowlanego
•
•

•

zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym
zakaz zagęszczania gruntu (wałowanie należy ograniczyć do minimum) w
obrębie korzeni
zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii
pęcherzykowych, juty

8.2.2. Zabezpieczenie drzew z uszkodzonym system korzeniowym
Kiedy podczas prac ziemnych został uszkodzony system korzeniowy to do czasu
zabezpieczenia odkryty system korzeniowy należy w miejscach cięć po ich wyrównaniu
zabezpieczyć przed zniszczeniem za pomocą, np. Lac Balsamu. Obłożyć wilgotnym torfem
oraz matami w celu zapobieżenia jego przesuszenia.
Przystępując do działań zabezpieczających mających na celu spowodowanie
przeżycie drzew jako pierwszą czynność należy usunąć nasyp z gruzu oraz ziemi znajdujący
się przy drzewach.
Następnie należy wykonać murki oporowe w maksymalnej możliwej odległości od
pnia wysokości do poziomu granicy drzewa między systemem korzeniowym a pierwotną
częścią nadziemną pnia drzewa.
Murki oporowe proponuję wykonać z impregnowanej wbitej w ziemię palisady
drewnianej.
Przestrzeń między murkiem oporowym a systemem korzeniowym należy wypełnić
ziemią urodzajną oraz założyć system rur drenarskich, które umożliwią systematyczne
dokarmianie drzew oraz nawadnianie.
W celu wyrównania zachwianej równowagi między uszkodzonym systemem
korzeniowym a wielkością korony (części transpirującej) należy proporcjonalnie usunąć
część gałęzi.
Rany po usuniętych gałęziach należy zabezpieczyć przed patogenami i szkodnikami
poprzez natychmiastowe po obcięciu gałęzi ran tzw. sztuczną korą np. Lac Balsamem.

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Która zabezpieczy uszkodzone drzewo na czas zabliźniania rany przez tworzony kalus
przed wnikaniem szkodników, bakterii, grzybów oraz wirusów które mogą spowodować
obumarcie drzewa.
8.2.3. Zabezpieczenie drzew z uszkodzoną częścią nadziemną
Rany po usuniętych gałęziach oraz uszkodzenia kory na pniach należy zabezpieczyć przed
patogenami i szkodnikami poprzez natychmiastowe po obcięciu gałęzi ran tzw. sztuczną
korą np. Lac Balsamem. Która zabezpieczy uszkodzone drzewo na czas zabliźniania rany
przez tworzony kalus przed wnikaniem szkodników, bakterii, grzybów oraz wirusów które
mogą spowodować obumarcie drzewa.
Miejsca obłamania gałęzi i konarów należy przed zabezpieczeniem wyrównać
poprzez wykonanie cięć wyrównujących zgodnie z powyżej opisaną i zobrazowaną sztuką
ogrodniczą.

9.

Stan prawny

Drzewa i krzewy ozdobne objęte są prawną ochroną. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880, określa w rozdziale 4 ochronę terenów zieleni i
zadrzewień. W art. 4 ust. 1 nałożony jest obowiązek na organy administracji publicznej,
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne dbania o przyrodę będącą
dziedzictwem i bogactwem narodowym.
Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ( a takie plany są –
zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym – jedynym znanym obowiązującemu
ustawodawstwu rodzajem planów przestrzennych), są zgodne z zagospodarowaniem terenu.
Nie dochodzi w naszym przypadku do kolizji z ustawą o ochronie przyrody a tym
samym do naruszenia wymagań ochrony środowiska ustalonych w planie zagospodarowania
przestrzennego.
Rozdział 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880
poświęcony jest ochronie terenów zieleni i zadrzewień.
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty
związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych,
prowadzone w pobliżu drzew albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w
sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom.
Część drzew to drzewa w wieku poniżej 10 lat i w związku z powyższym zgodnie z
art. 83 ust. 6 pkt. 4 nie jest wymagana zgoda na ich usunięcie.
Nie pobiera się opłat zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 i 2 pkt. 3, 4, 7, 8 i 9 ustawy o
ochronie przyrody za uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów,
jeżeli
usunięcie
jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków; które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących
obiektach budowlanych;
które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po
zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele
budowlane, z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z
zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; które
obumarły
lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
W tych przypadkach wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, tyle,
że bez nałożenia opłaty za gospodarcze korzystanie środowiska.
NSA w wyroku z dnia 24.04.1987r. znak IV S.A. 1094/86 uznał, że posadzenie
drzew w pasie gruntu nad urządzeniami sieci uzbrojenia terenu ma charakter tymczasowy,
jeżeli w związku z określonymi przeglądami, naprawami i wymiana tych urządzeń zezwala
się na usunięcie tych drzew. Wobec tego udzielając zezwolenia na usunięcie należy
zaniechać pobierania opłat. W swoim uzasadnieniu NSA wyraził pogląd ogólny, że
opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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tymczasowe posadzenie drzew na terenie nieprzewidzianym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod zadrzewienia zachodzi zawsze wówczas, gdy w
czasie dokonywania tego sadzenia wiadomo, że przystąpienie do wykorzystania lub
wykorzystania danego terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego łączyć się może z koniecznością usunięcia drzew uniemożliwiających lub
utrudniających planowe wykorzystanie terenu.
Zgodnie z wyrokiem NSA II S.A./Wr 1467/96 z dnia 14.11.1997r. OSP 1998/12/212
„ o tymczasowości posadzenia drzew lub krzewów, od której uzależnione jest zwolnienie od
opłat za usuwanie za zezwoleniem organu administracji drzew i krzewów z określonego
terenu, przesądza przeznaczenie tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
Teren może być uznany za przeznaczony na cele zadrzewień lub zakrzewień tylko w
wypadku, gdy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego taka funkcja gruntu
określona zostanie jako funkcja podstawowa.”
Według Prof. . dr hab. Wojciech Radeckiego „O tymczasowości zadrzewień
(zakrzewień) decyduje :
1) przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele
nie przewidujące zadrzewień i zakrzewień)
2) posadzenie drzew (krzewów) już po takim przeznaczeniu terenu w planie miejscowym.”
(„Ochrona prawna drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji
nowych struktur administracji rządowej i samorządowej Stan prawny na dzień 1 marca
1999r. zeszyt 4 Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew Kluczbork s.
37).
Zgodnie z niepublikowanym wyrokiem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Gdańsku sygn.
Akt. II S.A./Gd 3398/00 (s) z dnia 6 lutego 2002 r. określono, że za usuwanie drzew lub
krzewów nie pobiera się opłaty tylko wtedy, gdy:
- posadzono je na terenach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na
cele nieprzewidujące zadrzewień lub zakrzewień;
- posadzono je „tymczasowo”, przy czym zamierzona „Tymczasowość” ich lokalizacji w
danym miejscu wynika stąd, że dla danego terenu uprzednio został opracowany plan
zagospodarowania przestrzennego, który nie przewiduje na tym terenie zadrzewień i
zakrzewień i oznacza, że w przyszłości drzewa i krzewy będą mogły zostać usunięte;
- zostały one „posadzone” a więc ich wzrost na określonym terenie nie jest rezultatem
naturalnych procesów przyrodniczych ( np. nie są samosiejkami), ale rezultatem
świadomego działania człowieka. O tymczasowości posadzenia drzew i krzewów decyduje
moment posadzenia drzew a decyduje o tym zapis planu obowiązujący w momencie
dokonania nasadzeń.
Zgodnie z Komentarzem do art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.04.92.880), [w:] K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz,
Zakamycze, 2005.] w przypadku drzewa które posadzone tymczasowo lub które wyrosło
na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele budowlane przewidziano zwolnienie od opłat na usuwanie drzew
lub krzewów posadzonych tymczasowo oraz które stanowią samosiewkę. Istotne jest
natomiast to, jakie było przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
nieruchomości, na której znajdują się drzewa lub krzewy w dacie ich posadzenia lub
usunięcia. W związku z tym organy administracji nie powinny badać w dacie orzekania,
jakie są aktualne postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego, ale jakie były
rozwiązania w tym zakresie w dacie pojawienia się drzew lub krzewów. Intencją takiego
rozwiązania było faktyczne zwolnienie z obowiązku wniesienia opłat tylko drzew lub
krzewów posadzonych tymczasowo, a nie tych zasadzonych w obecnej chwili na
nieruchomości nieprzewidzianej do zadrzewienia lub zakrzewienia, lub na takich, dla
opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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których plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Istotne natomiast jest to, że
w obecnym stanie prawnym o tymczasowości posadzenia drzew lub krzewów powodującej
zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat możemy mówić jedynie wówczas, gdy
nieruchomość, na której dokonuje się nasadzeń, przeznaczona jest w planie
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane. Ustawodawca nie określił jednak,
jakie cele budowlane miał na myśli. W związku z tym w ramach tego pojęcia będą się
mieściły wszystkie cele budowlane. Efektem takiego rozwiązania jest również to, że
wszystkie nowe nasadzenia na nieruchomościach budowlanych traktowane będą jako
tymczasowe i nie będzie już mowy o tak zwanej zieleni uzupełniającej o trwałym
charakterze.
W związku z powyższym rzeczą organów jest odwołanie się do poprzednio
obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnienie tej kwestii będzie
miało decydujące znaczenie dla ustalenia, czy inwestor winien ponieść opłatę za uzyskanie
zgody na usunięcie drzew i krzewów.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. Nie pobiera się opłat zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 i 2
pkt. 3, 4, 7, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody za uzyskanie zgody na usunięcie drzew i
krzewów,
jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; które zagrażają bezpieczeństwu ludzi
lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; które posadzono lub wyrosły na
nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele budowlane, z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z
ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i
krzewów;
które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych
od posiadacza nieruchomości.

10. Wnioski
1. Należy usunąć drzewa kolidujące z robotami budowlanymi prowadzonymi w
pobliżu drzew gdyż prace te będą szkodziły drzewom a wykonanie prac bez
usunięcia drzew jest nie możliwe.
2. Zgodnie z art. 7 k.p.a. organ gminy winien wyjaśnić, jakie były zapisy przeznaczenie
nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego w momencie dokonania
nasadzeń. Aby ułatwić zadanie określono w tym celu wiek drzew rosnących na tym
terenie.
3. Nie pobiera się opłat zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 i 2 pkt. 3, 4, 7, 8 i 9 ustawy o
ochronie przyrody za uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów,
jeżeli
usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; które zagrażają bezpieczeństwu ludzi
lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; które posadzono lub wyrosły na
nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele budowlane, z terenów zieleni komunalnej, z parków
gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami
pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; które obumarły lub nie rokują szansy na
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
4. Na czas prac budowlanych należy zabezpieczyć drzewa przewidziane do
zachowania, a prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego
wykonywać ręcznie.

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Zał. 1 Wyrys z ustaleń realizacyjne ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 1964 r. zatwierdzone Uchwałą Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Nr 21/56/64 z dnia 18.05.1964 r

AG 25 UK

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak

16
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Zał.2 Wyrys i wypis z ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy, zatw. Zarządzeniem Nr 43/76 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 3.05.1976 roku, oceną jego aktualności przyjętą Uchwałą Nr XIX/149/88 MRN z
dnia 27.01.1988 roku, ujętą w wykazie obowiązujących aktów prawa miejscowego, zatw.
Uchwałą Nr X/82/90 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 20.12.1990 roku.

A 45 U/ZP – Wyspa Młyńska, teren usług względnie obiektów kulturalnych o specyficznej funkcji
oraz zieleni publicznej

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Zał. 3 Wyrys i wypis z ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy, zatw. Uchwałą Nr LIII/538/94 Rady Miejskiej
Bydgoszczy z dnia 25.05.1994 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 17, poz. 248
z dnia 5.12.1994 roku

A 01 27UC

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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Zał. 4 Wyrys i wypis z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare
Miasto" w Bydgoszczy uchwalony Uchwałą Nr XXI/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 25 stycznia 2012 r. opublikowany w Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z dnia 2 marca 2012 r.poz
441

103.U.
§ 42. Określa się szczegółowe warunki i zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 103.U:
1) obowiązuje adaptacja budynku Młynów Rothera a także przeznaczenie projektowanej zabudowy
dla potrzeb realizacji wielofunkcyjnego obiektu usługowego charakteryzującego się atrakcyjnym i
zróżnicowanym programem użytkowym, w którym obok funkcji hotelowych przewiduje się
lokalizację funkcji z zakresu kultury (np. muzeum, galerie sztuki, sala widowiskowokonferencyjna), rozrywki, sportu i rekreacji (np. centrum fitness, spa, basen), w tym także
administracji, finansów, handlu, gastronomii;

opracował: mgr inż. Maria Rudnicka-Tomczak
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tab. 1 Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie działek 135, 136, 95/21, 95/23 obręb 97 przy ul. Mennica w
Bydgoszczy
Lp

Gatunek

Obwód
pnia w cm

Łacińska

działka 135 obręb 97
1 Wiąz szupułkowy
2 Klon pospolity
3 Wierzba biała

Ulmus laevis
Acer platanoides
Salix alba

4 Wierzba biała

Salix alba

Uwagi

Wiek

51 1,25 m od budynku
ok.. 20 lat
28
ok.. 15 lat
66
ok.. 70 lat
117
160
227 bardzo duza rana u podstawy pnia
ok..przy
90 lat
murze
220

działka 95/21 obręb 97
5 Kasztanowiec biały
działka 136 obręb 97
6 Grochodrzew

Aesculus hippocastanum

7 Wierzba biała

Salix alba

8 Grochodrzew
9 Wierzba biała

Robinia pseudoacacia
Salix alba

10
11
12
13

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew

Robinia pseudoacacia

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

334 duże rany
14
13
20
18
41
53
47
50
53
53
15
14
14
13
13
14
17

ok.. 120 lat
ok.. 5 lat
ok.. 5 lat
ok.. 20 lat
ok.. 10 lat
ok.. 25 lat
ok.. 25 lat
ok.. 25 lat
< 10 lat

działka 95/23 obręb 97
14 Jabłoń
15 Wierzba biała
16 Wierzba biała

Malus domestica
Salix alba
Salix alba

17 Wierzba biała

Salix alba

18 Grochodrzew
19 Jabłoń

Robinia pseudoacacia
Malus domestica

20
21
22
23
24
25
26

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

41
53
45
43
42
43
38
52
51
37
43
44
95 obumiera
76
65
61
67
60
44
64
47

Robinia pseudoacacia

61

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
działka 136 obręb 97
27 Grochodrzew

tab. 1

ok.. 10 lat
ok.. 10 lat

ok.. 10 lat

ok.. 20 lat

ok.. 30 lat
ok.. 30 lat
ok.. 30 lat
ok.. 30 lat
ok.. 20 lat
ok.. 30 lat
ok.. 25 lat
ok.. 30 lat
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tab. 1 Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie działek 135, 136, 95/21, 95/23 obręb 97 przy ul. Mennica w
Bydgoszczy
28
29
30
31
32
33
34

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

63
65
41 obumiera
66
52
71
94 obumiera

ok.. 30 lat
ok.. 30 lat
ok.. 20 lat
ok.. 30 lat
ok.. 25 lat
ok.. 35 lat
ok.. 45 lat

działka 95/23 obręb 97
35 Kasztanowiec biały
36 Klon pospolity
37 Lipa drobnolistna
działka 136 obręb 97
38 Kasztanowiec biały

Aesculus hippocastanum
Acer platanoides
Tilia cordata

233
198 obumarłe konary
232 suche gałęzie

ok.. 80 lat
ok.. 110 lat
ok.. 90 lat

Aesculus hippocastanum

265

ok.. 100 lat

tab. 1
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tab. 2 Naliczenie opłaty za uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów rosnacych na terenie działek 135,
136, 95/21, 95/23 obręb 97 przy ul. Mennica w Bydgoszczy
Lp

Gatunek

Obwód Opłata za 1
pnia w cm cm obw.

Łacińska

działka 135 obręb 97
1 Wiąz szupułkowy
2 Klon pospolity
3 Wierzba biała

Ulmus laevis
Acer platanoides
Salix alba

4 Wierzba biała

Salix alba

działka 95/21 obręb 97
5 Kasztanowiec biały
Aesculus hippocastanum
działka 136 obręb 97
6 Grochodrzew
Robinia pseudoacacia
7 Wierzba biała

Salix alba

8 Grochodrzew
9 Wierzba biała

Robinia pseudoacacia
Salix alba

10
11
12
13

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

działka 95/23 obręb 97
14 Jabłoń
Malus domestica
15 Wierzba biała
Salix alba
16 Wierzba biała
Salix alba

89,39
89,39
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52

2,37
1,51
2,37
3,7
3,7
5,55
5,55

10 804,57
3 779,41
2 114,80
5 852,81
8 003,84
17 033,17
16 507,92

334

36,75

7,7

94 513,65

14
13
20
18
41
53
47
50
53
53
15
14
14
13
13
14
17

17 Wierzba biała

Salix alba

18 Grochodrzew
19 Jabłoń

Robinia pseudoacacia
Malus domestica

20
21
22
23
24
25
26

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

61
63
65

tab. 2

Opłata/Podstawa nie
pobrania opłaty

51
28
66
117
160
227
220

41
53
45
43
42
43
38
52
51
37
43
44
95
76
65
61
67
60
44
64
47

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
działka 136 obręb 97
27 Grochodrzew
28 Grochodrzew
29 Grochodrzew

Współczynnik

art.. 83 ust. 6 pkt. 4
art.. 83 ust. 6 pkt. 4
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52

1,51
2,37
1,51
1,51
2,37
2,37

837,02
1 698,25
959,51
1 020,76
1 698,25
1 698,25
art.. 83 ust. 6 pkt. 4

13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52

2,37
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
2,37
2,37
1,51
1,51
1,51

1 698,25
918,68
877,85
857,44
877,85
775,78
1 666,20
1 634,16
755,36
877,85
898,27

13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52

2,37
2,37
2,37
2,37
1,51
2,37
1,51

2 082,76
1 954,59
2 146,84
1 922,54
898,27
2 050,71
959,51

13,52
13,52
13,52

2,37
2,37
2,37

1 954,59
2 018,67
2 082,76
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tab. 2 Naliczenie opłaty za uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów rosnacych na terenie działek 135,
136, 95/21, 95/23 obręb 97 przy ul. Mennica w Bydgoszczy
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
działka 95/23 obręb 97
Kasztanowiec biały
Klon pospolity
Lipa drobnolistna
działka 136 obręb 97
Kasztanowiec biały
Opłata
art.. 85 ust. 2 pkt. 6
Razem opłata

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

41
66
52
71
94

13,52
13,52
13,52
13,52
13,52

1,51
2,37
2,37
2,37
2,37

837,02
2 114,80
1 666,20
2 275,01
3 011,99

Aesculus hippocastanum
Acer platanoides
Tilia cordata

233
198
232

36,75
89,39
89,39

5,55
3,7
5,55

47 523,26
65 487,11
115 098,56

Aesculus hippocastanum

265

36,75

5,55

54 050,06
488 495,18
488 495,18
976 990,36

tab. 2
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tab. 3 Naliczenie opłaty za uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów 135, 136, 95/21, 95/23 obręb 97
przy ul. Mennica w Bydgoszczy po uwzględnieniu zapisów w mpzp.

Lp

Gatunek

1
2
3

działka 135 obręb 97
Wiąz szupułkowy
Klon pospolity
Wierzba biała

Ulmus laevis
Acer platanoides
Salix alba

4

Wierzba biała

Salix alba

6

działka 95/21 obręb 97
Kasztanowiec biały
działka 136 obręb 97
Grochodrzew

7

Wierzba biała

Salix alba

8
9

Grochodrzew
Wierzba biała

Robinia pseudoacacia
Salix alba

10
11
12
13

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

5

Obwód Podstawa nie pobrania Propozycja
gospodarki
pnia w cm
opłaty

Łacińska

51
28
66
117
160
227
220

Aesculus hippocastanum

334

Robinia pseudoacacia

14
13
20
18
41
53
47
50
53
53
15
14
14
13
13
14
17

działka 95/23 obręb 97
14 Jabłoń
15 Wierzba biała
16 Wierzba biała

Malus domestica
Salix alba
Salix alba

17 Wierzba biała

Salix alba

18 Grochodrzew
19 Jabłoń

Robinia pseudoacacia
Malus domestica

20
21
22
23
24
25
26

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

41
53
45
43
42
43
38
52
51
37
43
44
95
76
65
61
67
60
44
64
47

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

61
63

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
działka 136 obręb 97
27 Grochodrzew
28 Grochodrzew

tab. 3

art.. 86 ust.1 pkt.3, 4,8,
art.. 86 ust.1 pkt.3, 4,8,

art.. 86 ust.1 pkt.3, 4,8,

MPZP

usunąć A 01.27UC
usunąć A 01.27UC
zachować

usunąć

zachować
art.. 83 ust. 6 pkt. 4

usunąć

art.. 83 ust. 6 pkt. 4

usunąć

art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 83 ust. 6 pkt. 4

usunąć
usunąć
usunąć
usunąć
usunąć
usunąć
usunąć

A 01.27UC
A 01.27UC

art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,

usunąć
usunąć
usunąć

A 01.27UC
A 01.27UC
A 01.27UC

art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,

usunąć

A 01.27UC

art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8, 9

usunąć
usunąć

A 01.27UC

zachować
zachować
zachować
zachować
zachować
zachować
zachować

A 45 U/ZP
A 45 U/ZP
A 45 U/ZP
A 45 U/ZP
A 01.27UC
A 45 U/ZP
A 01.27UC

usunąć
usunąć

A 45 U/ZP
A 45 U/ZP

art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,

A 45 U/ZP
A 45 U/ZP
A 45 U/ZP
A 01.27UC

Strona 1

tab. 3 Naliczenie opłaty za uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów 135, 136, 95/21, 95/23 obręb 97
przy ul. Mennica w Bydgoszczy po uwzględnieniu zapisów w mpzp.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
Grochodrzew
działka 95/23 obręb 97
Kasztanowiec biały
Klon pospolity
Lipa drobnolistna
działka 136 obręb 97
Kasztanowiec biały

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia

65
41
66
52
71
94

Aesculus hippocastanum
Acer platanoides
Tilia cordata

233
198
232

zachować
zachować
zachować

Aesculus hippocastanum

265

zachować

tab. 3

art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8, 9
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8,
art.. 86 ust.1 pkt.3,4, 7, 8, 9

usunąć
usunąć
usunąć
usunąć
usunąć
usunąć

A 45 U/ZP
A 01.27UC
A 45 U/ZP
A 45 U/ZP
A 45 U/ZP
AG 25UK

Strona 2

38

37

36
35
34

32-33
31
29-30
33
26-28
23-25
22
19-21
3-4

18
16-17

2

1
14-15
12-13

8-11
7
6

5
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Legenda inwentaryzacja zieleni:
drzewa do zachowania

n

nr drzewa lub krzewu w inwentaryzacji
drzewa naniesione orientacyjnie
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