Raport z realizacji projektu
“Monitoring wniosków i decyzji o wycinkę w 2020 r.”
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Wstęp
Zapraszamy do zapoznania się z drugim raportem dotyczącym wycinek i nasadzeń na terenie
Bydgoszczy. Nasz raport powstał dzięki grantowi otrzymanemu z Funduszu Obywatelskiego
im. Henryka Wujca w ramach konkursu “Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce”.
Celem projektu była analiza decyzji o wycinkę drzew oraz związanych z nimi nasadzeń. Tak jak i rok
wcześniej, chcieliśmy odpowiedzieć na następujące pytania:
● Ile i jakich gatunków drzew zostało wyciętych w 2020 r. na terenie naszego miasta?
● Czy są miejsca w których wycięto szczególnie dużo drzew?
● Ile było nasadzeń zastępczych?
● Jaki jest stosunek liczby nasadzeń drzew do liczby ubytków w 2020 r. ?
Udało się nam dotrzeć i zapoznać ze wszystkimi decyzjami dotyczącymi wycinek na terenach
należących do Miasta lub Skarbu Państwa oraz tymi, które zgodnie z ustawą o ochronie przyrody są
wymagane od osób indywidualnych - tak dzieje się w przypadku wycinek związanych z działalnością
gospodarczą lub podczas inwestycji. Poza raportem efektem projektu są bazy danych oraz mapa, na
których można sprawdzić dane dotyczące 2019 i 2020 roku.
W tym roku w raporcie znalazły się także nasze rekomendacje. W ślad za nimi pójdą konkretne pisma
do decydentów, będziemy też planować kolejne działania.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem oraz do odwiedzenia naszej strony, gdzie można
poznać szczegółowe dane dotyczące wycinek i nasadzeń w Bydgoszczy.
Marzena Błaszczyk
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Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew

Kto decyduje o wycince i nasadzeniu drzew?
W zależności od tego do kogo należy teren, decyzje podejmują różne instytucje.
● Urząd Miasta rozpatruje wnioski mieszkańców, wspólnot, przedsiębiorców i spółdzielni,
● Urząd Marszałkowski rozpatruje wnioski od Urzędu Miasta np. dotyczące dróg, miejskich
parków, instytucji należących do miasta,
● Wojewódzki Konserwator Zabytków decyduje o drzewach rosnących na terenie objętym
ochroną zabytków,
● dodatkowo Urząd Miasta wydaje zgody na wycięcie i nasadzenie drzew przy wydawaniu
zgody na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID),
● decyzję o usuwaniu drzew z dróg publicznych wydaje się po uzgodnieniu z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska,
● decyzje dotyczące nasadzeń na obszarze objętym ochroną zabytków uzgadnia się
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dane
W trakcie projektu udało nam się przeanalizować decyzje i uzgodnienia związane z wycinkami
wydane przez następujące organy:
● Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - wszystkie decyzje wydane w 2020 roku
● Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wszystkie decyzje wydane w 2020 roku
● Prezydent Miasta Bydgoszczy - wszystkie decyzje na wycinkę wydane w 2020 roku
● Prezydent Miasta Bydgoszczy - wszystkie uzgodnienia dotyczące wycinek i nasadzeń
wydanych w ramach ZRID (zgody na realizację inwestycji drogowej).
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Wnioski o dostęp do informacji publicznej i informacji o środowisku
Wysłaliśmy 7 wniosków o dostęp do informacji o środowisku oraz 2 wnioski o dostęp do informacji
publicznej. Ponadto naszym źródłem wiedzy były Raporty o stanie miasta, dokumentacja przetargowa
znajdująca się na stronach Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Korzystaliśmy również
z danych dostępnych w Biuletynach Informacji Publicznej.

Jakie dane zbieraliśmy?
Do naszej bazy danych wpisywaliśmy każde drzewo przeznaczone decyzją organu do wycinki.
Dla każdego drzewa interesowały nas następujące dane:
● gatunek drzewa - nazwa gatunku jest zapisywana po polsku, dokonaliśmy także jej ujednolicenia.
Np. w niektórych decyzjach występował klon pospolity, w innych klon zwyczajny. Ujednolicenie
zostało dokonane zgodnie z nazwą częściej pojawiającą się w literaturze naukowej
● obwód pnia - dane były wpisywane w cm, na podstawie pomiarów na wysokości 130 cm
dokonywanych przez urzędników w trakcie oględzin
● liczba pni - zapisywaliśmy liczbę pni wycinanych drzew - jest to o tyle ważne, że niektóre
gatunki drzew są z natury wielopniowe. W literaturze spotyka się też przykłady obliczania
wymaganej liczby nasadzeń zastępczych nie tylko na podstawie liczby wycinanych drzew, ale
jako punkt odniesienia traktując liczbę pni1, tak by uczynić zadość środowisku przyrodniczemu
● lokalizacja - dla każdego drzewa wpisywaliśmy adres, następnie ulice grupowaliśmy w osiedla
zgodnie z podziałem widocznym na mapie Bydgoszcz - podział miasta na rady osiedli i okręgi
wyborcze2
Podobne dane były zbierane dla nasadzeń.

Nie analizowaliśmy wycinek, na które wydawana jest tzw. cicha zgoda, tzn, kiedy mieszkaniec/
1 Por. Jan Łukaszewicz, Nasadzenia zastępcze drzew w miastach — główne problemy z decyzjami administracyjnymi: “Ustawodawca wskazał
jedynie, że wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości może być uzależnione od zastąpienia ich innymi
drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Zapis ten jest bardzo ogólny i nie podaje żadnych precyzyjnych
kryteriów pozwalających określić np. gatunek, wymiary i wiek nowych roślin (parametry przyrodnicze i jakościowe materiału roślinnego), miejsce
sadzenia lub liczebność wprowadzanych nasadzeń tak, aby mogły one realnie kompensować stratę usuniętych drzew”.
2 Mapa okręgów wyborczych i osiedli https://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/rady%20osiedla%2027%2E10%2E2014%20z%20
okr%C4%99gami%20wyborczymi-2_tcm30-202903.pdf
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mieszkanka składają wniosek o wycinkę drzewa na własnej posesji, a działania można podjąć, jeżeli
urząd nie wyrazi sprzeciwu. Wydanie decyzji nie jest tożsame z wycięciem drzewa w danym roku.
Również wskazanie koniecznych nasadzeń nie oznacza zasadzenia drzew - decyzja zawsze daje
wnioskodawcom alternatywę - zapłatę kwoty określonej w decyzji lub nasadzenia kompensujące
ubytki spowodowane wycinkami. Nasza analiza dotyczy danych uchwyconych w dokumentach
w 2020 roku - drzew, w sprawie których podjęto decyzję aprobującą wycinkę oraz związanych
z nimi nasadzeń. Nie znaczy to, że wszystkie z tych drzew zostały na dzień pisania raportu wycięte,
a wskazane nasadzenia uzupełnione.

Efekty projektu
Dzięki pozyskanym danym udało nam się zbudować dwie bazy danych:
● bazę wycinek i nasadzeń drzew w Bydgoszczy w 2019 i 2020 roku

Stworzyliśmy bazy
danych:
- wycinek i nasadzeń
- bazę wniosków o wycinki
Dane z bazy danych są prezentowane na mapie dostępnej na stronie naszego stowarzyszenia:
https://www.modrzew.org.pl/wycinki-i-nasadzenia/
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Ile drzew wycięto w Bydgoszczy w 2019 i 2020 roku?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wiemy, że nie są liczone drzewa, które mogą być
usuwane bez konieczności uzyskania decyzji. Nie trzeba zgłaszać wycinania drzew, których obwód
na wysokości 5 cm nie przekracza:
●
●
●

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew3 .

Pozwolenia niezależnie od rozmiarów nie potrzeba do wycięcia bożodrzewu gruczołkowatego.
Jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie gatunków obcych, które mogą
zagrozić gatunkom rodzimym4 . Z   tego też względu, pomimo tego, że drzewa te pełnią funkcje
ekologiczne jak i każde inne, w przypadku ich wycinek nie były wymagane nasadzenia zastępcze.
Nie jesteśmy też w stanie policzyć drzew wycinanych na terenach lasów leżących w obrębie
miasta. Dzieje się tak dlatego, że stosowana jest zupełnie inna metodyka klasyfikowania takich
drzew. Stanowią one część gospodarki leśnej, a o ich losie decydują zapisy w Planach Urządzania
Lasów.
Problemy ze wskazaniem liczby wyciętych drzew mają także urzędnicy. W Raporcie o stanie miasta
z 2020 r. na przestrzeni kilku stron znajdziemy różne wartości. W jednym miejscu przeczytamy, że
wycięto 906, a w zamian nasadzono 2166 drzew. Dane te dotyczą wszystkich wycinek i nasadzeń
na terenie miasta, również tych na terenach prywatnych czy Skarbu Państwa. Szczegółowe dane
prezentuje poniższa tabela:

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które
w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
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W tym samym raporcie, kilka stron dalej znajdziemy informację, że: Łącznie w 2020 r. na terenie
Miasta (tereny prywatne, gminne i Skarbu Państwa):
- zaewidencjonowano usunięcie – 2 179 szt. drzew na podstawie zgłoszenia do organu lub wydanej
decyzji zezwalającej na wycinkę,
- zaewidencjonowano posadzenie – 2 166 szt. drzew.
W zależności od prezentowanych danych współczynnik nasadzeń (stosunek nasadzonych drzew do
drzew wyciętych waha się od 0,99 do 2,39.
Kiedy z kolei przyjrzymy się danym dotyczącym 2019 r. zauważymy rozbieżność pomiędzy
najnowszym raportem a informacją z Raportu o stanie miasta za 2019 r:  Łącznie na terenie miasta
(tereny prywatne, gminne i Skarbu Państwa) usunięto 1619 szt. drzew [...] oraz posadzono 3 848 szt.
drzew. Dane zawarte w raporcie dotyczącym 2020 pokazują, że było to odpowiednio 3303 usuniętych
drzew i 3565 drzew nasadzonych. W tym wypadku stosunek nasadzeń zmienia się z 2,37 do 1,08.

O czym mówią nam decyzje o wycinkach?
Przeanalizowaliśmy wszystkie wycinki, które wymagały decyzji administracyjnych i dotyczyły
2020 roku.
W decyzjach wydano zgodę na wycięcie 1384 drzew, za które posadzono w zamian 1703 drzewa.
W tym roku odnotowujemy także odmowy wycinek dotyczące 64 drzew - co najmniej jedną tego
typu decyzję wydał każdy z badanych przez nas organów: Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy. Współczynnik
nasadzeń w przebadanych decyzjach wyniósł 1,23.

5
6

Raport o stanie miasta 2020 s.190
Raport o stanie miasta 2020 s.186
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W ostatnich dwóch latach z trudem udaje się w Bydgoszczy zastąpić każde wycięte
drzewo nowym nasadzeniem. Niewielki margines ponad jedno posadzone drzewo nie gwarantuje
zastępowalności wycinek nowymi drzewami. Pod uwagę trzeba brać trudności z przyjmowaniem się
nowych drzewek, ich umyślne lub nieumyślne niszczenie, a także trudności związane z chorobami
czy suszą.
Wycinając  w 2020 roku 1384 drzew wycięto 1884 pnie. Pośród wycinanych drzew: 1049
drzew było jednopniowych, a 253 drzewa posiadały dwa lub więcej pni. Rekordzista - klon jesionolistny
rosnący przy ul. Siedleckiej posiadał aż 29 pni.
Wśród wyciętych drzew 465 mierzyło w obwodzie powyżej 100 cm, 109 ponad 200 cm, a 11
miało więcej niż 300 cm. W tym roku w decyzjach nie znaleźliśmy drzew przeznaczonych do wycinki
o obwodach powyżej 400 cm. Największe drzewa przeznaczone do wycinki to:
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Najczęściej wycinane drzewa
Zestawienie najczęściej wycinanych drzew w 2020 roku wygląda zupełnie inaczej niż rok
wcześniej. Dużo zależy od miejsca wycinek i rodzaju siedliska. W 2020 roku jedną z decyzji, która
wpłynęła na wycinkę największej liczby drzew był ZRID 2/2020, w którym wydano zgodę na wycinkę
370 drzew rosnących w okolicach Brdy. Stąd wśród drzew przeznaczonych pod topór najwięcej
brzóz brodawkowatych, olszy czarnych, a także wierzb białych. Drzewa zostały przeznaczone do
wycinki w związku z budową mostu w ciągu Kazimierza Wielkiego. W 2019 największa wycinka
była zlokalizowana w Bydgoskim Parku Przemysłowym oraz przy ul. Smukalskiej, a i dominującym
gatunkiem była sosna zwyczajna.
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Lokalizacje wycinanych drzew
Najwięcej drzew wycięto nad Brdą - to przede wszystkim okolice budowy mostu w ciągu
Kazimierza Wielkiego. Tak jak i w 2019 dużo tnie się w parku przemysłowym (w tym również lasów tych drzew nie jesteśmy póki co w stanie policzyć). Jest o tyle ważne, że w tym rejonie drzewa stanowią
kordon dla osiedli leżących nieopodal parku, który chroni mieszkańców przed uciążliwościami strefy
przemysłowej.
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Lokalizacje według osiedli
Mając dane o wycinkach i nasadzeniach policzyliśmy współczynnik nasadzeń dla każdego
osiedla. Jako punkt odniesienia podajemy też dane z 2019 roku. Osiedla z najwyższym współczynnikiem
nasadzeń:

Osiedla z najniższym współczynnikiem nasadzeń:

Niestety tam, gdzie było mało nasadzeń w ubiegłym roku, jest mało nasadzeń również w tym.
A kompensacja związana z inwestycjami nie nadążą za wycinkami. Więcej betonujemy niż zazieleniamy.
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Przyczyny wycinania drzew
W porównaniu do 2019 roku nie zmieniła się główna przyczyna wycinek -  to przede wszystkim
inwestycje: drogowe, mieszkaniowe, związane z przebudową instalacji zaopatrujących w ciepło,
w gaz i wodno-kanalizacyjnych.

Pomimo trwającej pandemii wzrosła liczba drzew usuwanych z powodu inwestycji.
Zauważyliśmy również spadek wydawanych decyzji w pierwszej połowie roku 2020 - rozpoczynająca
się pandemia wprowadziła stan niepewności wśród inwestorów, widać było, że w kulminacyjnym
momencie lockdownu wycinano mniej drzew. Z kolei bardzo dużo decyzji zostało wydanych
w ostatnim kwartale roku, spodziewamy się, że te zwyżka będzie widoczna także na początku 2021
roku.
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Nasadzenia zastępcze
W przeanalizowanych decyzjach zdecydowano o posadzeniu 1703 drzew.
W ubiegłym roku, w każdej przeanalizowanej decyzji opracowanej przez Wydział Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy znalazł się wymóg nasadzeń zastępczych. W tym roku
tylko jedna decyzja procedowana przez ten wydział nie zawierała takiego wymogu. Pozostałe decyzje
nakazywały nasadzenie dwóch drzew za każde wycięte drzewo. Jest to różnica w porównaniu do
2019 roku, gdzie wydawano decyzje z wyższym współczynnikiem nasadzeń.
Brakuje nasadzeń zastępczych przy decyzjach wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, nie zawsze również są w decyzjach wydawanych w Urzędzie Marszałkowskim - wiąże
się to ze specyfiką Urzędu Marszałkowskiego, który wydaje decyzje dotyczące dróg pozostających
w gestii ZDMiKP - tu prawo pozwala na wydawanie decyzji, w których nie pojawiają się nasadzenia
zastępcze. Jedynym remedium, które pozwoli myśleć o zastępowaniu wycinanych drzew wydaje się
być zwiększenie nasadzeń przez miasto, które wydaje najwięcej decyzji o wycinkach i nasadzeniach
i ma największy wpływ na zazielenianie naszego miasta. Problemem jest również zastępowanie drzew
wielopniowych, pojedynczymi drzewami, bez brania pod rozwagę ilości pni. W przypadku niektórych
drzew, zwłaszcza takich, gdzie każdy pień można traktować jak osobne drzewo, nasadzenia powinny
kompensować każdy z nich.
Najczęściej sadzone gatunki:

Cieszy nas, że w tym roku w nasadzeniach dominowały gatunki rodzime drzew. Dalej martwi
nas częste sadzenie żywotników zachodnich.
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Rekomendacje
Biorąc pod uwagę przyczyny wycinek w Bydgoszczy w przeanalizowanych decyzjach, jak i naszą
wiedzę zebraną od początku działalności rekomendujemy władzom miasta następujące działania:
1.

Wprowadzenie standardów zieleni w Bydgoszczy

Najwięcej drzew wycina się w Bydgoszczy z powodu inwestycji. Przy tej okazji tracimy nie tylko
drzewa, które muszą zostać wycięte by zwolnić przestrzeń niezbędną pod nowy budynek czy drogę.
Uszkodzeniu ulegają często drzewa rosnące obok, na skraju działki, w zasięgu manewrów pojazdów
budowy. Choć częścią projektu budowlanego jest opis stanu zieleni, inwentaryzacja drzew czy plan
zagospodarowania terenu, a w dokumentach tych znajdują się wytyczne i wskazówki w zakresie
opieki nad drzewami w trakcie inwestycji, zasady te nie są stosowane i przestrzegane z uwagi na brak
ich umocowania w prawie lokalnym lub krajowym. Dotyczy to przede wszystkim ochrony korzeni,
wyznaczania strefy ochronnej drzewa, niezasypywania korzeni lub nieskładowania materiałów
budowlanych lub śmieci. Wszystkie te zapisy są martwe i nie są przestrzegane ani przez prywatnych
inwestorów, ani przez spółki komunalne lub firmy wykonujące prace budowlane na zlecenia miasta.
Przykłady z ostatnich miesięcy można mnożyć. Jest to również coś o co wnioskowali razem z nami
mieszkańcy składając we wrześniu 2020 r. podpisy pod petycją w tej sprawie.

Zasypane drzewa w trakcie prac drogowych przy al. Jana Pawła II -2021r.
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Składowanie materiałów budowlanych i śmieci ul. Wojska Polskiego i ul. Solskiego -2021r

2.

Powołanie wydziału zieleni

Największy wpływ na decyzje o wycinkach, zarówno pod względem ilościowym (najwięcej
wydanych decyzji), jak i jakościowym, oraz o nasadzeniach (decyzje, plany zagospodarowania,
realizacja strategii) mają władze miasta. W odróżnieniu od innych miast porównywalnej wielkości lub
większych, Bydgoszcz nie posiada w swojej strukturze jednego wydziału, który w całości zajmowałby
się kwestiami zieleni i drzew. Brak osoby w randze dyrektora lub pełnomocnika prezydenta miasta, który
odpowiadałby za zieleń i drzewa sprawia, że kwestie związane z zarządzaniem zielenią nie znajdują się
w centrum zainteresowania naszej lokalnej władzy. Przy inwestycjach drogowych lub sieciowych drzewa
i zieleń stanowią problem drugiej kategorii. Gdyby było inaczej, poszczególne jednostki: ZDMiKP,
KPEC, MWiK nie musiałaby co chwilę być upominane w trakcie prowadzenia prac remontowych
przez mieszkańców czy dziennikarzy, nie byłyby konieczne interwencje. Od przełożonych szedłby
przekaz o konieczności dbania o zieleń, a rekomendacje załączane do projektów budowlanych byłyby
wystarczające.
3.

Zmiana prawa - przepisy krajowe

By móc mówić o kompensacji drzew powinniśmy wprowadzić do polskiego prawa mechanizmy,
dzięki którym powstanie kompleksowy system nasadzeń. Taki system powinien w pierwszej kolejności
w oparciu o wiedzę naukową rekompensować niezbędne wycinki, zapewniać nasadzenia rodzimych
gatunków oraz uwzględniać usługi ekosystemowe świadczone przez drzewa. W dalszej kolejności
należy rozważyć powiązanie opłaty za wycinki z wyceną usług świadczonych przez drzewa. Może
wtedy zaczniemy traktować drzewa w miastach jako część naszego wspólnego majątku, o który
powinniśmy dbać.
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