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 System korzeniowy drzewa rozwija się do głębokości 30 cm.
 Rozwiązywanie kolizji pomiędzy drzewem, a sieciami polega

na ułożeniu sieci pod korzeniami drzewa.
 Nie ma przeciwskazań sadzenia drzewa na sieci - pomiędzy

korzeniami, a sieciami nie ma kolizji.

NR 5 DRZEWA A SIECI PODZIEMNE i NADZIEMNE

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

W kartach określono ogólne zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.
Wszelkie wątpliwości oraz odstąpienia od zaleceń należy zgłaszać do Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego przed podjęciem jakichkolwiek działań, mogących
wpłynąć na uszkodzenie drzew na placu budowy.

Autor:  dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka,  mgr inż. arch. kraj. Agata Milanowska 

RĘCZNE KOPANIE ROWÓW W SOD. 

WYKOP OTWARTY Z POZOSTAWIENIEM KORZENI DRZEWA BEZ PRZYCINANIA.
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Wykonywanie prac w Strefie Ochronnej Drzewa (SOD) metodą 

otwartego wykopu powoduje uszkodzenie korzeni.

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

Autor:  dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka,  mgr inż. arch. kraj. Agata Milanowska 

Należy przyjąć, że 90% systemu korzeniowego zlokalizowane jest w warstwie
gleby o głębokości do 30 cm.

Budowa systemu korzeniowego Karta nr 1 str. 5.

Obcięcie więcej niż 45% systemu korzeniowego każdego z drzew będzie
prowadzić do jego obumarcia. Przycięcie JEDNOSTRONNE korzeni
w ODLEGŁOŚCI BLIŻSZEJ NIŻ 5 ŚREDNIC PNIA DRZEWA spowoduje
WYWRÓCENIE SIĘ DRZEWA. Wymienione uszkodzenia korzeni prowadzić
będą do obumierania lub/i zwiększenia ryzyka WYWRÓCENIA SIĘ DRZEWA.

Układanie instalacji, a statyka i żywotność drzew. 

Wpływ cięć na żywotność i statykę drzew Karta nr 1 str. 7.

NR 5
DRZEWA A SIECI PODZIEMNE

Statyka i żywotność drzew
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Planowane prace należy konsultować ze specjalistą ochrony drzew. 
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NR 5

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

METODY ELIMINACJI KOLIZJI POMIĘDZY SIECIAMI PODZIEMNYMI,
A KORZENIAMI DRZEW W STREFIE OCHRONY DRZEW.

dobre praktyki: 
 przeciski,

 tunelowanie,
 kretowanie.

Technologie bezwykopowe

Ręczne kopanie rowów pod instalacje 

dobre praktyki: 
 odsłonięcie korzeni 

korzeni bez uszkodzenia, 

korytowanie

z użyciem Air Spade.

DRZEWA A SIECI PODZIEMNE
Metody eliminacji kolizji pomiędzy sieciami, a korzeniami drzew   
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Prace należy konsultować z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego. 

Rozwiązaniem eliminującym konflikt między zachowaniem korzeni
w nienaruszonym stanie, a budową i remontem instalacji jest zastosowanie
zbiorczych kanałów technologicznych. Mogą one zostać zaprojektowane na
terenie inwestycji lub mieć formę publicznej sieci kanałów. Sieć kanałów
technologicznych zmniejsza koszty inwestycji i uciążliwość remontów, co
przynosi znaczne oszczędności.
Rozwiązanie to jest również bardzo korzystne dla drzew – eliminuje konflikt
pomiędzy inwestycjami, a nowymi nasadzeniami i drzewami istniejącymi.

Kanały technologiczne (kanały zbiorcze). 
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STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

METODY ELIMINACJI KOLIZJI POMIĘDZY SIECIAMI PODZIEMNYMI
A KORZENIAMI DRZEW W STREFIE OCHRONY DRZEW.

Cięcie korzeni w trakcie wykonywania wykopów pod instalacje powinno być
ograniczone do minimum – wykonywane tylko wtedy, jeżeli jest niezbędne.
Należy unikać przecinania korzeni o średnicy większej niż 1,5 cm.

Technologia bezwykopowa w SOD pozwala na uniknięcie kolizji
pomiędzy sieciami podziemnymi, a korzeniami drzew. Dzięki temu
możliwe jest zachowanie żywotności i statyki drzewa.

wykop otwarty
pozostawienie korzeni o średnicy j > 1,5 cm

np. betonowe kanały zbiorczy
zabezpieczenie przed wnikaniem korzeni

kanał zbiorczy

NR 5
DRZEWA A SIECI PODZIEMNE

Metody eliminacji kolizji pomiędzy sieciami a korzeniami drzew   
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Planowane prace należy konsultować ze specjalistą ochrony drzew. 

Technologie bezwykopowe (przeciski, kretowanie, tunelowanie). 

Pomimo obecności zbiorczego kanału technologicznego system korzeniowy 
drzewa w SOD został zniszczony. 
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STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

METODY ELIMINACJI KOLIZJI POMIĘDZY SIECIAMI PODZIEMNYMI,
A KORZENIAMI DRZEW W STREFIE OCHRONY DRZEW.

NR 5
DRZEWA A SIECI PODZIEMNE

Metody eliminacji kolizji pomiędzy sieciami, a korzeniami drzew   
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Wykonywanie prac w Strefie Ochronnej Drzewa (SOD) 
metodą otwartego wykopu powoduje uszkodzenie korzeni.
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STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

Wykop otwarty w SOD.                                                       ZŁE PRZYKŁADY 

NR 5
DRZEWA A SIECI PODZIEMNE

Metody eliminacji kolizji pomiędzy sieciami, a korzeniami drzew   



Zasady przeprowadzania cięć:

 cięcia w obrębie korony muszą odbywać się po uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego,

 nie wolno ciąć gałęzi o średnicach większych niż 10 cm,
 gałęzie kolidujące z ruchem maszyn należy podwiązywać, skracanie

gałęzi (cięcia w koronie) mogą odbywać się jedynie w przypadku
braku możliwości rozwiązania kolizji w inny sposób.

UWAGA!
cięcie koron może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia
drzewa, Ustawa o Ochronie Przyrody nakłada karę zarówno za
uszkodzenie (obcięcie ponad 30% korony), jak i zniszczenie
(obcięcie powyżej 50% korony).

STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

Cięcia gałęzi powinny odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach
(np. kolizja z infrastrukturą) i być zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego lub specjalistę w zakresie ochrony drzew.
Osoba wykwalifikowana określa zakres, termin i metodę cięć.
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Właściwa pielęgnacja koron drzew – informacje wstępne. 

Odpowiednio wygrodzona i oznaczona
Strefa Ochronna Drzewa chroni
w skuteczny sposób koronę drzewa
przed uszkodzeniami mechanicznymi
np. przez ciężki sprzęt.

NR 5
DRZEWA A SIECI NADZIEMNE

Pielęgnacja koron drzew



NR 1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Podstawa prawna

Zabiegi redukujące koronę, które mają na celu zmniejszenie ryzyka powinny odbywać
się poprzez redukcję korony od góry. Podkrzesanie koron wydłuża drogę asymilatów,
zmniejszając możliwości wzmacniania pnia oraz negatywnie wpływa na statykę.

STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 
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Zabronione jest nadmierne podkrzesywanie koron. Należy dążyć 
pozostawiania dolnych partii korony pod liniami. 

Prawidłowy, naturalny pokrój drzewa. Zniszczone drzewo po nadmiernych 
nieprawidłowych cięciach.

NR 5
DRZEWA A SIECI NADZIEMNE

Pielęgnacja koron drzew
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STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 
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Przykłady nieprawidłowej pielęgnacji drzew 
ZNISZCZENIE DRZEW (obcięcie powyżej 50% korony).
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DRZEWA A SIECI NADZIEMNE

Pielęgnacja koron drzew



W przypadku uszkodzenia/obłamania
gałęzi  należy skrócić konar                              

w sąsiedztwie uszkodzenia tuż 
za raną.

Cięcia konarów powyżej 10 cm 
średnicy skutkują powstawaniem 

dziupli.

Zasady przeprowadzenia cięć: 
nie wolno ciąć gałęzi o średnicach większych niż 10 cm, 
gałęzie kolidujące z ruchem maszyn należy podwiązywać, skracanie gałęzi

(cięcia w koronie) mogą odbywać się jedynie w przypadku braku możliwości 
rozwiązania kolizji w inny sposób.

STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 
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Cięcia gałęzi powinny odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach
(np. kolizja z infrastrukturą) i być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego. Specjalista w zakresie ochrony drzew określa zakres, termin
i metodę cięć.
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DRZEWA A SIECI NADZIEMNE

Pielęgnacja koron drzew


