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1. Informacje ogólne 

1.1. Nazwa opracowania 
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Operat dendrologiczny na wycinkę krzewów dla inwestycji pod nazwą " Budowa zespołu 

urząd zeń osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej 

z terenu zlewni przy ul. Śląskiej z remontem wylotu A33 do cieku Bogdanka" 

1.2. Inwestor 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

ul. Wilczak 17, 61-626 Poznań 

1.3. Autor opracowania 

"Środowisko" Bartłomiej Szendoł 

ul. Sportowców 11 

43-300 Bielsko-Biała 

1.4. Podstawa opracowania 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2016 nr O poz. 2134 

z późno zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj . Dz.U. 2017 nr O poz. 

519) 

1.5. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie informacji niezbędnych do wykonania wycinki 

krzewów na obszarze wyznaczonym pod budowę osadnika i separatora w związku z realizacją 

inwestycji pod nazwą "Budowa zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszczających ścieki 

deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej z remontem wylotu A33 

do cieku Bogdanka". Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. 

(tj . Dz. U. 2016 nr O poz. 2134 z późn o zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 
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nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, z wyłączeniem drzew i krzewów 

określonych wart. 83f ust. 1 pkt. 3). 

Ponieważ przedmiotowe krzewy przeznaczone do wycinki znajdują się na terenie 

zabytkowej dzielnicy willowo-parkowej Sołacz w Poznaniu, która jest wpisana do rejestru 

zabytków niezbędne jest uzyskanie zezwolenia. 

W niniejszym opracowaniu ujęto wszystkie krzewy konieczne do usunięcia w związku 

z realizacją planowanej inwestycji. 

Krzewy wymagające wycinki zlokalizowane są na d ziałce ewidencyjnej nr 1/3 i 1/4 

wobrębie ewid. nr 0020 Golęcin, w województwie wielkopolskim, w mieście Poznań, 

w dzielnicy Sołacz, w parku Sołackim. Zakres i lokalizację koniecznej wycinki przedstawiono 

w części rysu n kowej. 

2. Warunki formalno - prawne 

2.1. Termin rozpoczęcia prac 

Planowany termin wykonania niezbędnej wycinki krzewów w ramach realizacji inwestycji 

"Budowa zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji 

deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej z remontem wylotu A33 do cieku Bogdanka " jest 

uzależniony od terminu uzyskania przez Inwestora niezbędnych pozwoleń i decyzji , 

koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych . 

Wycinka krzewów będzie prowadzona poza wszelkimi okresami lęgowymi ptaków, 

tj. w okresie jesiennym i zimowym (od 15 października do 1 marca) . 

2.2. Lokalizacja wycinki krzewów 

Planowana wycinka krzewów będzie wykonywana w województwie wielkopolskim, 

w mieście Poznań, w dzielnicy Sołacz, w parku Sołackim, na działce ewidencyjnej nr 1/3 i 1/4 

w obrębie ewid . nr 0020 Golęcin. Nieruchomości te są wpisane do rejestru zabytków. 

Lokalizacja projektowanej inwestycji wymaga wycinki około 20 krzewów, które zajmują 

powierzchnię ok. 30 m' . W tabeli 1 zestawiono dane charakteryzujące krzewy przewidzia ne do 

wycinki, tj . gatunek, wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [ m' ], a także 

informacje o ich położeniu: nr działki, obręb oraz i nformację o właścicielu nieruchomości, na 

której znajdują się przewidziane do wycinki krzewy . 
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Tabela 1. Zestawienie krzewów przeznaczonych do wycinki 

NR GATUNEK 
POWIERZCHNIA DZIAŁKA ! OBRĘB [m 2] 

1 Śnieguliczka biała c----l-/3 0020 
2 Śnieguliczka biała 1/3 0020 

~~ Śnieguliczka biała 1/3 0020 
4 Śnieguliczka biała 1/3 0020 
5 - Śniequliczka biała 1/ 4 - 0020 
6 Śniequliczka biała 1/4 0020 
7 ~niegu liCzka biała_ 1/4 0020 
8 ~nieg uliczka biała~ 1/4 0020 
9 ~niegu liczka b~~ 1/ 4 0020 

10 ~nieguliczka biał,,!~ 
30 

1/4 0020 
11 Snieguliczka biała 1/4 0020 , ,~-

12 Snieguliczka biała 1/4 --:-0020 
13 Śnieguliczka biała 1/4 0020 
14 Śnieguliczka biała 1/4 0020 

~- Śnieguliczka biała 1/ 4 OO_~_ 

16 Śnieguliczka biała 1/4 0020 
17 Śnieguliczka biała 1/4 0020 
18 Śnieguliczka biała~~- 1/4 0020 
19 ~nieguliCzka biała_ 1/ 4 0020 
20 Snieguliczka biała_ 1/ 4 0020 

SRODOWI~-S--K""O"" 
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WŁAŚCICIEL 
-

Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 

~~ 

Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 
Miasto Poznań 

Rysunek 1 Krzewy przeznaczone do wycinki. 
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• III! 
0- ' / . 

Rysunek 2 Krzewy przeznaczone do wycinki. 

2.3. Uzasadnienie konieczności wycinki krzewów 
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'. 

Zamierzone usunięcie krzewów konieczne jest z uwagi na realizację przez Zarząd Dróg 

Miejskich w Poznaniu planowanej inwestycji pn. " Budowa zespołu urządzeń osadnik-separator 

oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej 

z remontem wylotu A33 do cieku Bogdanka". 

Budowa zespołu urządzeń osadnik-separator ma na celu oczyszczenie ścieków 

deszczowych. Wykonanie tej inwestycji przyczyni się do poprawy sposobu jakości 

odprowadzanych wód deszczowych z terenu zlewni przy ul. Śląskiej. 

Do wycinki przeznaczono wyłącznie krzewy kolidujące z planowanymi pracami, bez 

szczególnej wartości z przyrodniczego punktu widzenia, a jednocześnie niezbędne do usunięcia 

w celu umożliwienia przeprowadzenia prac budowlanych. 

Planuje się nasadzenia zastępcze krzewów tego samego gatunku oraz w tej samej ilości 

na powierzchni z której dokonano wycinki. 

2.4. Uwagi dotyczące wycinki 

Wycinkę krzewów należy wykonywać zgodnie z zapisami niniejszego operatu 

dendrologicznego, dokumentacją projektową oraz przy przestrzeganiu następujących zasad: 

• o ile to możliwe należy je przeprowadzić w czasie gdy wegetacja jest zahamowana; 
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• poza okresem lęgowym ptaków (tj. między 15 października a 1 marca); 

• minimalizowanie oddziaływania prowadzonych prac na tereny przyległe, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na siedliska zwierząt i roślin objętych szczególną ochroną; 

• jeżeli wynika to z dokumentacji projektowej to z terenów objętych tymi pracami należy 

pozyskiwać grupy krzewów, w celu przemieszczenia całych biocenoz introdukując wiele 

nieosiągalnych w inny sposób roślin i drobnych organizmów. 

Prace te należy prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego i zmechanizowanego . 

Korzenie należy wyrwać z podłoża i zniwelować teren stosownie do wymagań projektu 

przywracając strukturę podłoża. 

Krzewy należy zmielić w miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał 

po zmieleniu załadować i odwieźć. Odwóz odbywa się na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego . Usunięte materiały należy zmagazynować w celu dalszego zagospodarowania 

lub utylizowania. 
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