Acta Geographica Silesiana, 16/2 (46)
INoZ UŚ, Sosnowiec, 2022, s. 57– 72
ISSN 1897–5100

Sergiusz Szczypek1, Maurycy Langner2
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat
Środowiskowych, ul. Reymonta 24, 40-067 Katowice; e-mail: sergiusz.szczypek@ slaskie.pl
2Urząd Miejski, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
e-mail: mlangner@dg.pl
1

Gospodarowanie drzewami w Dąbrowie
Górniczej
Щипек С., Лангнер М., Управление деревьями в г. Домброва Гурнича. Представлено управление деревьями в отдельные годы и за весь период 2016–2020 гг., исключительно на участках, принадлежащих
муниципалитету Домброва Гурнича, расположенных в разных кварталах города. Всего было отдано
2 909 мотивированных положительных решений по рубке деревьев, a также 386 отрицательных решений. Сводные результаты анализа приводятся в таблицах 3 и 4, а также на рис. 5 и 6.
Szczypek S., Langner M. Tree management in Dąbrowa Górnicza. The management of trees in individual
years and in the entire period 2016–2020 was presented only on plots belonging to the municipality of
Dąbrowa Górnicza, located in different districts of the city. In total, 2 909 justified positive decisions regarding the removal of trees were issued, as well as 386 negative decisions. The summary results of the analyses are demonstrated in Tables 3 and 4 and. Figs. 5 and 6.
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Zarys treści

nie do odpowiednich organów z wnioskami
o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Każda
instytucja lub osoba fizyczna pragnąca usunąć
drzewa lub krzewy z terenów gminnych, a będąca w posiadaniu terenu, na którym się one
znajdują, jest zobowiązana do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem, dołączając do niego
m.in. mapę z lokalizacją działki, na której rosną te drzewa lub krzewy, podając ich nazwy gatunkowe oraz określając powód usunięcia.
Za powody usuwania drzew i krzewów uznaje się, m.in.:
- zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia
(w tym w istniejących obiektach budowlanych);
- stan zdrowotny – obumarcie albo obumieranie. Często związane to jest z zagrożeniem
bezpieczeństwa;

Przedstawiono gospodarowanie drzewami w poszczególnych latach i w całym okresie 2016–2020
wyłącznie na działkach należących do gminy Dąbrowa Górnicza, leżących w różnych dzielnicach
miasta. Łącznie wydano 2 909 uzasadnionych pozytywnych decyzji odnośnie do usunięcia drzew,
a także 386 decyzji odmownych. Sumaryczne wyniki analiz demonstrują tab. 3 i 4 oraz. rys. 5 i 6.

Wprowadzenie
Jednym z zadań odpowiednich wydziałów urzędów miejskich i/lub odpowiednich służb miejskich oraz urzędów gmin, jest kontrola stanu zasobów drzew i krzewów na podległych terenach,
a w uzasadnionych przypadkach występowa-
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- zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
(w tym wchodzenie w skrajnię drogi);
- przebudowę dróg publicznych;
- wszelkie inwestycje miejskie;
- przywrócenie gruntów nieużytkowanych
do użytkowania innego niż rolnicze (np. zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Przykłady drzew do usunięcia przedstawiono na fot. 1–4.
Po wpłynięciu wniosku do odpowiedniego
organu, odpowiedzialni pracownicy udają się
na wizję terenową, podczas której – zazwyczaj
w obecności przedstawiciela instytucji wnioskującej lub osoby fizycznej – sprawdzają zgodność wniosku ze stanem faktycznym w terenie, sporządzając odpowiedni protokół z oględzin. Na tej podstawie organ wydaje decyzję
zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów,
podając jednocześnie termin jego wykonania,
a w uzasadnionych przypadkach odmawia zezwolenia. Należy zaznaczyć, że usunięcie drzew
lub krzewów bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem kary pieniężnej.
Decyzje zezwalające na usunięcie drzew
lub krzewów niosą za sobą konieczność wykonania nasadzeń zastępczych, które są nakładane
przez organ wydający zezwolenia. Ma to miejsce zarówno w przypadku naliczania, jak i nienaliczania opłat za usunięcie zieleni. Naliczone
opłaty są odraczane, a gdy wymagane nasadzenia zachowają żywotność po trzech latach od
terminu ich wykonania – opłaty podlegają umorzeniu. W sporadycznych sytuacjach nie nakłada się obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych. Wówczas, w przypadku naliczania
opłat za usunięcie drzew lub krzewów, są one
pobierane.
Celem niniejszej pracy, mającej charakter informacyjny, jest próba przybliżenia skali wycinania – z takich czy innych powodów – drzew
(i krzewów) na obszarze Dąbrowy Górniczej
w 5-leciu 2016–2020 i to tylko z działek będących
własnością gminy (nieco bardziej szczegółowo –
w dalszej części tekstu). Materiał do analiz stanowiły wspomniane wcześniej wnioski z instytucji (osób prawnych) oraz od osób fizycznych,

a przede wszystkim pozytywne i negatywne decyzje wydane przez urząd (w tym przypadku
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach) odnośnie do usunięcia drzew.

Drzewa w przestrzeni miejskiej
Drzewa w mieście są elementem zieleni miejskiej. Ten termin był i jest różnie definiowany
i ciągle budzi różne kontrowersje. Najogólniej
można powiedzieć, że zieleń miejska to wprowadzone przez człowieka lub naturalne zaspoły roślinności występujące wewnątrz miasta
na terenach niezabudowanych, czyli inaczej –
to wszystkie tereny biologicznie czynne w granicach miasta, np. parki, skwery, zieleń uliczna, ogródki działkowe, lasy, łąki. Te tereny są
najczęściej ogólnodostępne i pełnią wiele funkcji, np. estetyczne, rekreacyjne, wypoczynkowe, zdrowotne. Sprzyjają poprawie jakości życia (m.in. ułatwianie regeneracji sił psychicznych człowieka) i utrzymaniu różnorodności
biologicznej w mieście (siedliska różnych zwierząt i wielu gatunków roślin) (BÖHM, 1999;
WALKOWICZ, 2002, bez daty; ASANI, 2007 i in.).
Oficjalne określenie wg Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880) mówi, że „tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością,
pełniące funkcje publiczne, a w szczególności
parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody
botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na
terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom,
dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym”.
Tereny zielone w miastach, w tym zwłaszcza drzewa, są pielęgnowane przez cały rok,
także jesienią i zimą: poddawane są różnym zabiegom sanitarnym, by funkcjonowały w dobrej
kondycji zdrowotnej i estetycznej (Zimowa
pielęgnacja<, 2022).
Drzewa wśród roślinności terenów miejskich odgrywają ważną rolę. Kształtują krajobraz w ciągu wieków, bowiem są najdłużej
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Fot. 1–4. Przykłady drzew z Dąbrowy Górniczej przeznaczonych do usunięcia (fot. S. Szczypek)
Фот. 1–4. Примеры деревьев в г. Домброва Гурнича, предназначенных для рубки (фот.: С. Щипек)
Photos 1–4. Examples of trees from Dąbrowa Górnicza intended to be cut (phot. by S. Szczypek)
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żyjącymi organizmami na świecie (w miastach, niestety, niekoniecznie). Są dominującymi
elementami przestrzennymi pod względem
wizualnym i podnoszą walory architektury, ponieważ są żyjącymi organizmami o największej
masie oraz najwyżej wyrastającymi. Drzewa
przyczyniają się do kształtowania ładu przestrzennego i tworzą warunki prywatności
i komfortu.
Drzewa rosnące w granicach miast, tak samo jak i wszystkie inne drzewa, są specyficznymi organizmami, dysponującymi niezwykłymi i precyzyjnymi wewnętrznymi systemami obronnymi przeciw szkodnikom i chorobom,
dzięki czemu są uznawane za długowieczne
(KOZIKOWSKA-KOPPEL, 2009; SZCZEPANOWSKA, 2015; SZCZEPANOWSKA, SITARSKI, 2015;
WOHLLEBEN, 2016 i wielu innych autorów).
Powszechnie znana jest, chociaż niestety
nie wszystkim, nieoceniona rola drzew (jako całości, a także powierzchnia koron drzew i powierzchnia liści) w oczyszczaniu powietrza poprzez ograniczanie przedostawania się CO2 do
atmosfery, usuwania zanieczyszczeń gazowych
(np. ozonu O3, tlenków azotu NOn, tlenków
węgla CO, dwutlenku siarki SO2, lotnych zanieczyszczeń organicznych VOCs), lotnych zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10 (kurz, pył,
popiół, dym i zawarte w nich metale ciężkie).
Ma to ogromne znaczenie w przypadku obszarów miejskich, gdzie atmosfera jest szczególnie
zanieczyszczona, a największą rolę pod tym

względem odgrywają drzewa duże i „dorosłe”.
Drzewa stanowią bufor chroniący przed hałasem miejskim. Drzewa mają też wielkie znaczenie w procesach hydrologicznych (np. spowalnianie odpływu wód opadowych – zatrzymywanie wody w gruncie). Większość ludzi zna
z autopsji fakt, że w cieniu drzew temperatura
powietrza latem jest o co najmniej kilka °C
niższa w porównaniu z terenem niezacienionym, a także, że w cieniu drzew nieco większa
jest względna wilgotność powietrza niż na obszarze otwartym – nasłonecznionym (np.
OKOŁOWICZ, KOSSOWSKA, 1974; KOZIKOWSKAKOPPEL, 2009; SZCZEPANOWSKA, 2015; SZCZEPANOWSKA, SITARSKI, 2015; WOHLLEBEN, 2016;
BAGIŃSKI, 2021). Potwierdzeniem tych dwóch
ostatnich stwierdzeń niech będą wyniki pomiarów temperatury powietrza (t°C) oraz wilgotności względnej powietrza (h%) w połowie
sierpnia 2021 roku w godzinach popołudniowych (tab. 1), wykonanych za pomocą aparatu
Thermo/hygrometer PWT-101 firmy Elmetron.
Pomiary przeprowadzono w obrębie niewielkiej alejki (osiedle Mydlice Południowe w Dąbrowie Górniczej) ocienionej 30. drzewami
o wysokości od około 5–6 m do około 20 m
(brzoza brodawkowata Betula pendula, dąb czerwony Quercus rubra, dąb szypułkowy Quercus
robur, lipa drobnolistna Tilia cordata, olcha szara Alnus incana, sosna zwyczajna Pinus sylvestris) oraz na przyległym terenie bezdrzewnym.

Tabela 1. Temperatura powietrza (t°C) i wilgotność względna powietrza (h%) zmierzona w słońcu
oraz na obszarze zacienionym (Dąbrowа Górniczа, sierpień 2021 roku)
Таблица 1. Температура воздуха (t°C) и относительная влажность воздуха (h%), измеренные
на солнечном месте и затененной площади (г. Домброва Гурнича, август 2021 г.)
Table 1. Air temperature (t°C) and relative air humidity (h%), measured in a sunny location and
shade (Dąbrowa Gónicza, August, 2021)
Lp.

Data

Godzina

1.
2.
3.
4.
5.

10.08.2021
12.08.2021
14.08.2021
16.08.2021
18.08.2021

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Pomiar w słońcu
(солнечное место;
sunny location)
t°C
h%
29,3
40,5
27,7
41,3
29,6
54,1
28,3
41,2
27,1
44,3

Pomiar w cieniu
(тень; shade)
t°C
26,2
23,4
26,4
24,4
24,0
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h%
45,9
45,9
58,3
46,5
48,7

Wyniki pomiarów wskazują, że różnica temperatur powietrza między terenem nasłonecznionym a terenem zacienionym wynosiła
3,1–4,3°C (średnio 3,5°C), różnica wilgotności
względnej powietrza natomiast – 4,2–5,4%
(średnio 4,8%).

mencie Wyżyny Śląskiej, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Jest miastem na prawach powiatu, stanowi też
gminę miejską, wchodzi w skład GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. Od wschodu graniczy z woj. małopolskim, od południa – ze Sławkowem należącym do powiatu będzińskiego,
z Sosnowcem, od południo-zachodu – z Będzinem, od północo-zachodu i północo-wschodu –
z gminami powiatów będzińskiego i zawierciańskiego (rys. 1).

Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza leży w środkowo-wschodniej części woj. śląskiego, we wschodnim frag-

Rys. 1. Lokalizacja Dąbrowy Górniczej na tle sąsiednich jednostek
administracyjnych
Рис. 1. Местоположение г. Домброва Гурнича на фоне смежных административных единиц
Fig. 1. Location of Dąbrowa Górnicza against a background of
the adjacent administrative
units

Dąbrowa Górnicza zajmuje obszar o powierzchni 188,73 km2 (największe powierzchniowo miasto w woj. śląskim, 10. – w Polsce), liczba ludności miasta wynosi obecnie około
109,6 tys.
Według informacji z Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej (https://www.google.
com/maps/d/viewer?mid=1Wpwy76wJtInpx6N
ZV2a6R79cITNGhRUD&ll=1.27222187258540
67e-14%2C0&z=17), a także wg Wytyczne<
(2018), miasto jest aktualnie podzielone na 18
dzielnic (jednostek pomocniczych) o różnej wielkości, przy czym najmniejsze powierzchniowo
są zlokalizowane w południowo-zachodniej części miasta: o najgęstszej zabudowie i największej
gęstości zaludnienia. Obszarem wydzielonym
o specjalnym znaczeniu, niezaliczonym do żad-

nej z tych jednostek, jest teren Huty Katowice,
obecnie nazywanej ArcelorMittal Poland, Oddział w Dąbrowie Górniczej. Podział miasta na
wspomniane dzielnice oraz ich nazwy przedstawia rys. 2 [należy zaznaczyć, że funkcjonują
również inne podziały miasta, jak chociażby
przedstawiony przez R. CHYBIORZA i A. TYCA
(2016a), w którym, jako największa, obejmująca 24,19% powierzchni miasta, widnieje dzielnica< Dąbrowa Górnicza (praktycznie cała południowo-zachodnia część – „jądro” miasta),
a kolejnych 17 – wg wielkości – stanowią: Błędów (10,00%), Strzemieszyce Wielkie (9,97%),
Ujejsce, Ząbkowice, Łęka, Trzebiesławice, Okradzionów, Łosień, Strzemieszyce Małe, Tucznawa, Sikorka, Łazy, Kuźniczka Nowa, Ratanice,
Marianki, Trzebyczka (0.82%), Bugaj (0,33%)].
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Rys. 2. Podział obszaru Dąbrowy Górniczej na dzielnice (wg:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Wpwy76wJtInpx6NZV2a6R79cITNGhRUD&ll=1.272221872585406
7e-14%2C0&z=17)
Рис. 2. Подразделение территории г. Домброва Гурнича на кварталы (по:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Wpwy76wJtInpx6NZV2a6R79cITNGhRUD&ll=1.272221872585406
7e-14%2C0&z=17)
Fig. 2. Division of the area of Dąbrowa Górnicza into districts (after:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Wpwy76wJtInpx6NZV2a6R79cITNGhRUD&ll=1.272221872585406
7e-14%2C0&z=17)

cenotyczne, a na terenach porzuconych, nieużytkowanych miała miejsce spontaniczna regeneracja przyrody. W efekcie, na nowych siedliskach pojawiła się roślinność cechująca się udziałem licznych gatunków (obecnie) chronionych
i rzadkich. Ustalono, że w granicach Dąbrowy
Górniczej, miasta o charakterze przemysłowym,
istnieją stanowiska aż 54 gatunków roślin ściśle chronionych i 12 – częściowo chronionych
(CZYLOK, TYC, KUBAJAK, 2009; CZYLOK, 2016a, b).
Warto w tym miejscu przytoczyć w całości spis
najcenniejszych gatunków roślin w analizowanym mieście według zestawienia przygotowanego przez A. CZYLOKA (2016b):
buławnik czerwony Cephalanthera rubra, buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, buław-

Roślinność w Dąbrowie Górniczej –
zarys
Współczesna roślinność Dąbrowy Górniczej stanowi odzwierciedlenie zarówno wyjątkowo urozmaiconej budowy geologicznej i rzeźby terenu
tego obszaru, jak i wielowiekowych przemian
społeczno-gospodarczych. Chodzi o rozwój rolnictwa, który spowodował dość wczesne i znaczne wylesienie tego obszaru, a następnie intensywny rozwój przemysłu (wydobywanie węgla
kamiennego, hutnictwo rud żelaza) oraz zmiany rodzaju transportu (zwierzęta pociągowe,
kolej, samochody). Do zmian środowiska, spowodowanych przez wspomniane wyżej czynniki, musiały dostosować się nowe układy bio-
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nik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium,
cis pospolity Taxus baccata, długosz królewski
Osmunda regalis, goryczka wąskolistna Gentiana
pneumonanthe, kosaciec syberyjski Iris sibirica,
kosatka kielichowa Tofieldia calyculata, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kukułka Fuchsa
Dactylorhiza fuchsii, lipiennik Loesela Liparis
loeselii, marzanka barwierska Asperula tinctoria,
pływacz drobny Utricularia minor, pływacz zachodni Utricularia australis, rosiczka długolistna
Drosera anglica, rosiczka okrągłolistna Drosera
rotundifolia, rosiczka pośrednia Drogeria intermedia, storzan bezlistny Epipogium aphyllum,
tłustosz pospolity dwubarwny Pinguicula vulgaris ssp. bicolor, widłaczek torfowy Lycopodiella
inundata, widłak wroniec Huperzia selago,
wilczomlecz pstry Euphorbia epithymoides,
wyblin jednolistny Malaxis monophyllos, żłobik
koralowy Corallorhiza trifida.
Różna jest ranga dąbrowskich układów ekologicznych z elementami przyrody ożywionej:
- od istotnego znaczenia dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy (obszary Natura 2000: 1. „Łąki Dąbrowskie” PLH 240011 –
mozaika łąk, zadrzewień i lasów na zabagnionym terenie Lasu Mokrzenia; 2. „Pustynia
Błędowska” PLH 120014 – piaszczysty obszar
w strefie dawnego oddziaływania eksploatacji
hutnictwa rud srebra, ołowiu i cynku, chroniący zanikające w Europie murawy napiaskowe ze szczotlichą siwą Corynephorus canescens; 3. „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej”
PLH 240037 – strefa brzegowa zbiornika Kuźnica Warężyńska – ochrona rzadkich gatunków roślin ze wspomnianym już storczykiem
lipiennikiem Loesela Liparis loeselii),
- przez istotne znaczenie regionalne (Bukowa
Góra – Ujejsce: bukowy drzewostan z buczyną storczykową, na skraju lasu na Wzgórzach
Trzebiesławickich – jedyne stanowiska w Polsce wilczomlecza pstrego Euphorbia epithymoides – propozycja utworzenia rezerwatu;
Las Mokrznia – jako element Natura 2000 powinien być też objęty ochroną rezerwatową),
- po znaczenie lokalne (6 obiektów – użytków
ekologicznych: „Pustynia Błędowska”, „Młaki
nad Pogorią”, „Bagna w Antoniowie”, „Pogo-

ria II”, „Źródliska w Zakawiu”, „Uroczysko
Zielona” – chronionych zarówno Rozporządzeniem Wojewody, jak i decyzją Rady Miasta. Ponadto istnieje na terenie Dąbrowy Górniczej wiele innych obiektów o lokalnych wartościach przyrodniczych. Wszystkie obiekty
w Dąbrowie Górniczej o różnych wartościach
przyrodniczych są syntetycznie charakteryzowane m.in. przez A. CZYLOKA, A. TYCA
i A. KUBAJAK (2009) oraz A. CZYLOKA (2016a),
a większość z nich przedstawiona na mapie
przyrodniczo-turystycznej (Dąbrowa Górnicza<, 2003).
Na zakończenie wypada jeszcze wspomnieć
o dwóch obszarach natury antropogenicznoprzyrodniczej charakterystycznych dla Dąbrowy Górniczej. Są to: Park Zielona i Park Hallera.
Park Zielona jest położony w pobliżu południowo-zachodniego krańca zbiornika Pogoria III. Powstał w 1932 roku, po II wojnie światowej (1945) odnowiony w ramach czynów społecznych mieszkańców. W roku 2018 doczekał
się generalnego remontu przy zachowaniu pierwotnego układu alejek. Liczy 67 ha powierzchni.
Został utworzony na terenie niegdyś porośniętym przez dąbrowy, obecnie rośnie tu wielogatunkowy drzewostan liściasty. W granicach omawianego parku w 2008 roku utworzono chroniony obiekt (użytek ekologiczny) „Uroczysko
Zielona” o powierzchni 17,5 ha, obejmujący fragmenty lasów grądowych Tilio-Carpinetum
ze znacznym udziałem chronionych i rzadkich
gatunków roślin w runie (CZYLOK, 2016b i in.).
Park Zielona jest znanym i cenionym obiektem
wypoczynkowo-rekeacyjnym.
Park Hallera leży w Śródmieściu i liczy około 50 ha powierzchni. Zajmuje miejsce po dawnym wyrobisku kopalni węgla kamiennego
„Reden” (od nazwiska założyciela: Fryderyk
von Reden), która powstała w roku 1796 i charakteryzowała się obecnością najgrubszego
w Polsce i jednego z najgrubszych pokładów
węgla na świecie – do 24 m (pokład Reden
nr 510). Jeszcze przed II wojną światową zdecydowano o likwidacji kopalni, a po wojnie
w wyrobisku składowano wszelki materiał odpadowy z Huty Bankowej. W II połowie XX. w.
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wyrobisko zrekultywowano (zadrzewiono i zakrzewiono) i utworzono Park im. Gen. Józefa
Hallera, lokując w nim – w miarę upływu czasu – różnorodne urządzenia i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe (CHYBIORZ, TYC, 2016b;
MIRKOWSKI, 2021 i in.).

1 755 ha 861 m2, czyli 17,550861 km2. Zatem ich
udział w powierzchni miasta stanowi 9,30%.
Dla porównania: udział działek gminnych
w całkowitej powierzchni Katowic (164,5 km2)
wynosi 13,6% (informacja z Urzędu Miasta Katowice).
Rozmieszczenie działek gminnych na obszarze Dąbrowy Górniczej przedstawia rys. 3.
Jest ono skrajnie nierównomierne: ich największe łączne powierzchnie są zlokalizowane w południowo-zachodnich dzielnicach (jednostkach
pomocniczych) miasta: Mydlice, Śródmieście,
Zielona-Pogoria, Reden, Gołonóg Północny, Południowy i Wschodni oraz Antoniów i Ząbkowice (rys. 4). Znikome powierzchnie takich działek obserwuje się natomiast w dzielnicach północnych, północno-wschodnich i wschodnich:
Ujejsce, Trzebiesławice, Łęka, Łosień, Okradzionów i Błędów.

Zarys struktury własności gruntu
W strukturze własnościowej gruntów w Dąbrowie Górniczej wyróżnia się: grunty należące do
Skarbu Państwa (stanowiące większość obszaru
miasta), grunty prywatne oraz działki będące
własnością gminy Dąbrowa Górnicza. Te ostatnie, jak wspomniano już wcześniej, stanowią
teren analiz, których przedmiotem jest kontrola
stanu zachowania drzew, przestawiona w niniejszej pracy. Sumaryczna powierzchnia działek gminnych w Dąbrowie Górniczej wynosi

Rys. 3. Rozmieszczenie działek gminnych (kolor zielony) na terenie Dąbrowy Górniczej
[wg: https://geoportal.dg.pl/e-usługi/portal-mapowy (Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza)]
Рис. 3. Распределение муниципальных участков (зеленый цвет) на территории г. Домброва Гурнича
[по: https://geoportal.dg.pl/e-usługi/portal-mapowy (Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza)]
Fig. 3. Location of municipal plots (green colour) in Dąbrowa Górnicza
[after: https://geoportal.dg.pl/e-usługi/portal-mapowy (Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza)]
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Rys. 4. Rozmieszczenie działek gminnych (kolor zielony) w południowo-zachodniej części Dąbrowy
Górniczej *wg: https://geoportal.dg.pl/e-usługi/portal-mapowy (Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza)+
Рис. 4. Распределение муниципальных участков (зеленый цвет) в юго-западной части г. Домброва
Гурнича *по: https://geoportal.dg.pl/e-usługi/portal-mapowy (Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza)]
Fig. 4. Location of municipal plots (green colour) in southwestern part of Dąbrowa Górnicza
[after: https://geoportal.dg.pl/e-usługi/portal-mapowy (Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza)+

ków drzew i krzewów. Ich spis przedstawia
tab. 2.
Dysponując nazwami ulic we wnioskach
o wycięcie drzew i krzewów, możliwe było zlokalizowanie tych organizmów roślinnych w odpowiednich dzielnicach miasta. Na tej podstawie skonstruowano tab. 3, która przedstawia

Wyniki analiz gospodarowania
drzewami
Na podstawie składanych wniosków oraz ewentualnych weryfikacji podczas oględzin w terenie
stwierdzono, że w analizowanym okresie wydano zgodę na usunięcie egzemplarzy 70 gatun-
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względny udział wniosków, a raczej pozytywnych decyzji (zgód) na wycięcie drzew w poszczególnych dzielnicach i w poszczególnych ana-

lizowanych latach, a w konsekwencji – w całym 5-letnim okresie.

Tabela 2. Lista gatunków drzew i krzewów zgłoszonych do wycięcia w Dąbrowie Górniczej w okresie 2016–2020
Таблица 2. Перечень видов деревьев и кустарников, заявленных для рубки в г. Домброва Гурнича в период
2016–2020
Table 2. List of tree and shrub species submitted for felling in Dąbrowa Górnicza in the period 2026–2020

Lp.
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa polska
Brzoza brodawkowata
Buk pospolity
Cis pospolity
Czeremcha amerykańska (późna)
Czeremcha zwyczajna
(pospolita)
Dąb szypułkowy
Dąb czerwony
Dereń jadalny
Dziki bez czarny
Głóg dwuszyjkowy

11.
12.
13.

Głóg jednoszyjkowy
Głóg pośredni
Grusza pospolita

Quercus robur
Quercus rubra
Cornus mas
Sambucus nigra
Crataegus laevigata
(oxyacantha)
Crataegus monogyna
Crataegus x media
Pyrus communis

14.
15.
16.

Jabłoń domowa
Jabłoń niska
Jałowiec pospolity

Malus domestica
Malus pumila
Juniperus communis

49.
50.
51.

17.
18.
19.
20.
21.

Jarząb pospolity
Jarząb szwedzki
Jarząb mączny
Jaśminowiec wonny
Jesion amerykański

Sorbus aucuparia
Sorbus intermedia
Sorbus aria
Philadelphus coronarius
Fraxinus americana

52.
53.
54.
55.
56.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Jesion pensylwański
Jesion wyniosły
Jodła pospolita
Kasztanowiec zwyczajny
Klon jawor
Klon jesionolistny

Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus excelsior
Abies alba
Aesculus hippocastanum
Acer pseudoplatanus
Acer negundo

57.
58.
59.
60.
61.
62.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Klon srebrzysty
Klon tatarski
Klon zwyczajny
Leszczyna pospolita
Ligustr pospolity
Lilak pospolity
Lipa drobnolistna

Acer saccharinum
Acer tataricum
Acer platanoides
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Syringa vulgaris
Tilia cordata

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

35.

Lipa szerokolistna

Tilia platyphyllos

70.

5.

Nazwa łacińska
Betula pendula
Fagus sylvatica
Taxus baccata
Prunus serotina

Lp.
36.
37.
38.
39.

Nazwa polska
Modrzew europejski
Morwa czarna
Olcha czarna
Oliwnik wąskolistny

Nazwa łacińska
Larix decidua
Morus nigra
Alnus glutinosa
Elaeagnus angustifolia

Prunus padus

40.

Orzech włoski

Juglans regia

41.
42.
43.
44.
45.

Robinia akacjowa
Rokitnik zwyczajny
Sosna czarna
Sosna zwyczajna
Suchodrzew (wiciokrzew) tatarski
Sumak octowiec
Śliwa domowa
Śliwa domowa
mirabelka
Śliwa wiśniowa
Świerk pospolity
Świerk srebrzysty
(kłujący)
Tawuła japońska
Topola biała
Topola chińska
Topola czarna
Topola euroamerykańska
Topola osika
Topola szara
Topola włoska
Wiąz polny
Wiąz szypułkowy
Wierzba biała
(srebrna, pospolita)
Wierzba iwa
Wierzba krucha
Wierzba migdałowa
Wierzba mandżurska
Wierzba płacząca
Wiśnia pospolita
Wiśnia ptasia
(czereśnia)
Żywotnik zachodni

Robinia pseudoacacia
Hippophaж rhamnoides
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Lonicera tatarica

46.
47.
48.
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Rhus typhina
Prunus domestica
Prunus domestica ssp.
syriaca var. cerea
Prunus cerasifera
Picea abies
Picea pungens
Spiraea japonica
Populus alba
Populus simonii
Populus nigra
Populus x euroamericana
Populus tremula
Populus x canescens
Populus nigra „Italica”
Ulmus minor
Ulmus laevis
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Salix triandra
Salix matsudana
Salix x sepulcralis
Prunus cerasus
Prunus avium
Thuja occidentalis

Tabela 3. Pozytywne decyzje dotyczące wycięcia drzew i krzewów w Dąbrowie Górniczej w latach
2016–2020 – tylko na działkach gminnych
Таблица 3. Положительные решения по вырубке деревьев и кустарников в г. Домброва Гурнича
за период 2026–2020 – лишь на муниципальных участках
Table 3. Positive decisions on cutting down trees and shrubs in Dąbrowa Górnicza in the period
2016–2020 – only on the municipal plots
2016
Miejsce

Lata

Lp.
Dzielnica
1
Mydlice
2
Śródmieście
3
Zielona-Pogoria
4
Reden
5
Gołonóg Północny
6
Gołonóg Południowy
7
Gołonóg Wschodni
8
Strzemieszyce Wielkie
9
Strzemieszyce Małe
10
Łosień
11
Łęka
12
Okradzionów
13
Błędów
14
Ząbkowice
15
Antoniów
16
Ujejsce
17
Trzebiesławice
18
Tucznawa
Razem

Liczba decyzji
pozytywnych
816

2017

2018

Liczba decyzji
Liczba
pozytywnych
decyzji
pozytywnych
726
474

2019
Liczba decyzji
pozytywnych
613

2020

2016–2020

Liczba
Liczba
decyzji
decyzji
pozytywnych pozytywnych
280
2 909

%

%

%

%

%

%

6,5
9,7
12,4
23.2
10,8
6,5
8,4
8,3
–
0,9
–
1,2
5,0
3,2
1,6
1,7
–
0,6
100,0

6,5
14,9
18,0
21,2
13,5
7,6
7,7
1,9
1,4
–
–
2,1
–
1,5
–
2,7
0,3
0,7
100,0

6,6
6,4
13,2
20,1
13,0
7,3
1,2
11,5
2,9
0,9
0,9
1,7
1,7
3,9
0,9
3,2
0,9
3,7
100,0

10,1
9,5
10,3
3,6
13,9
8,6
4,5
13,9
14,3
0,9
0,5
0,2
1,1
2,9
3,7
1,1
–
0,9
100,0

2,1
3,6
22,9
11,4
6,1
4,6
1,4
12,9
–
–
–
0,7
3,6
6,8
8,2
1,8
–
13,9
100,0

6,4
8,8
15,4
15,8
11,5
6,9
4,6
9,8
3,7
0,5
0,3
1,2
2,3
3,7
2,9
2,1
0,2
4,0
100,0

Można więc stwierdzić, że od roku 2016 –
kiedy wydano największą liczbę zezwoleń: 816
(1 pozytywna decyzja, zgoda odnosi się do 1
drzewa) – następował stopniowy spadek liczby udzielanych zezwoleń do roku 2020, kiedy zanotowano ich zdecydowanie najmniej (280).
Wspomnianego spadku nie można uznać za
określoną prawidłowość, bowiem liczba składanych wniosków zależy od bieżących potrzeb,
np. inwestycyjnych lub pojawiających się zagrożeń ze strony poszczególnych drzew dla mienia
lub zdrowia ludzi. Jedynie niewielką liczbę wniosków (tym samym wydanych zezwoleń) w roku 2020 można wytłumaczyć rozwojem pandemii covid-19, wywołanej wirusem sarscov-2, która spowodowała wiele ograniczeń gospodarczych.

Biorąc pod uwagę przestrzenne rozmieszczenie zezwoleń na usuwanie drzew należy zauważyć, że w pierwszych trzech latach analizowanego okresu, dominowały dwie sąsiadujące
ze sobą dzielnice centrum miasta – Zielona-Pogoria oraz Reden, w roku przedostatnim – Gołonóg Północny, Strzemieszyce Małe i Strzemieszyce Wielkie, w roku ostatnim natomiast – Zielona-Pogoria, Tucznawa i Strzemieszyce Wielkie.
Ujęcie sumaryczne omawianego zagadnienia, dotyczące całego analizowanego okresu
(2016–2020), wskazuje, że łączna liczba wydanych zgód wyniosła 2 909, a średni udział dzielnic zaprezentowano w postaci kartogramu na
rys. 5.
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Rys. 5. Udział pozytywnych decyzji (zgód) odnośnie do wycinki drzew i krzewów w poszczególnych
dzielnicach Dąbrowy Górniczej w latach 2016–2020 (1<18, HK – por. rys. 2) – tylko na działkach gminnych
Рис. 5. Доля положительных решений (солгласий) по рубке деревьев и кустарников по кварталам
г. Домброва Гурнича в период 2016–2020 гг. (1<18, HK – см. рис. 2) – лишь на муниципальных участках
Fig. 5. Share of positive decisions (permissions) on cutting down trees and shrubs in individual districts
of Dąbrowa Górnicza in the period 2016–2020 (1<18, HK – cf. fig. 2) – only on the municipal plots

Zarówno tab. 3, jak i rys. 5 wskazują, że sumarycznie najwięcej zgód na wycięcie drzew
i krzewów wydano dla dzielnic: Reden (15,8%),
Zielona-Pogoria (15,4%) oraz Gołonóg Północny (11,5%). Ma to związek z faktem, że są to tereny z dużą liczbą mieszkańców, a także cechujące się wielkim obecnym zainwestowaniem
aktualnie realizowanymi różnymi inwestycjami.
Na drugim krańcu zestawienia, z łącznym
udziałem zezwoleń poniżej 1%, znajduje się
skrajna północna dzielnica Trzebiesławice oraz
północno-wschodnie: Łęka i Łosień. Są to dzielnice o zupełnie innym, w porównaniu z centrum, charakterze – z cechami wiejskimi.
Drugą oznaką gospodarowania drzewami
w mieście są negatywne decyzje – odmowy wycięcia drzew i krzewów, kiedy są one zazwyczaj

zdrowe oraz nikomu i niczemu nie zagrażają.
Liczba takich odmów w Dąbrowie Górniczej
w analizowanym okresie była wielokrotnie
mniejsza w porównaniu z liczbą zezwoleń, co
może świadczyć o zasadności większości zgłaszanych wniosków. Z informacji zawartych
w tab. 4 wynika, że najwięcej odmów (157) odnotowano, podobnie jak najwięcej udzielonych
zezwoleń, w pierwszym z analizowanych lat.
W kolejnych latach liczba negatywnych decyzji
sukcesywnie spadała, by w roku ostatnim osiągnąć minimalny poziom – 6, co można łączyć
z najmniejszą liczbą pozytywnych decyzji
w tym samym czasie. Przestrzenne rozmieszczenie odmów nie jest skorelowane z rozmieszczeniem wcześniej wspomnianych decyzji pozytywnych.
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Tabela 4. Negatywne decyzje dotyczące wycięcia drzew i krzewów w Dąbrowie Górniczej w latach
2016–2020 – tylko na działkach gminnych
Таблица 4. Отрицательные решения по вырубке деревьев и кустарников в г. Домброва Гурнича
за период 2016–2020 гг. – лишь на муниципальных участках
Table 4. Negattive decisions on cutting down trees and shrubs in Dąbrowa Górnicza in the period
2016–2020 – only on the municipal plots
2016
Miejsce

Lata

Lp.
Dzielnica
1
Mydlice
2
Śródmieście
3
Zielona-Pogoria
4
Reden
5
Gołonóg Północny
6
Gołonóg Południowy
7
Gołonóg Wschodni
8
Strzemieszyce Wielkie
9
Strzemieszyce Małe
10
Łosień
11
Łęka
12
Okradzionów
13
Błędów
14
Ząbkowice
15
Antoniów
16
Ujejsce
17
Trzebiesławice
18
Tucznawa
Razem

2017

2018

Liczba decyzji Liczba decyzji Liczba decyzji
odmownych
odmownych odmownych
157
139
45

2019

2020

Liczba decyzji Liczba decyzji
odmownych
odmownych
39
6

2016–2020
Liczba decyzji
odmownych

%

%

%

%

%

386
%

–
19,7
1,9
23,7
–
5,7
1,3
7,6
–
–
–
0,6
3,8
31,9
–
3,8
–
–
100,0

–
31,7
10,1
15,8
23,1
5,0
5,7
3,6
–
–
–
–
–
0,7
–
1,4
0,7
2.2
100,0

–
4,4
4,4
37,9
26,7
17,8
–
4,4
–
–
–
–
–
–
–
2,2
–
2,2
100,0

10,2
15,4
12,8
5,1
5,1
–
23,1
2,6
–
–
–
–
–
23,1
2,6
–
–
–
100,0

–
–
16,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
33,3
–
–
–
50,0
100,0

2,0
14,2
9,2
16,6
11,0
5,7
6,0
3,6
–
–
–
0,1
0,8
17,8
0,5
1,5
0,1
10,9
100,0

Biorąc pod uwagę cały rozpatrywany okres
2016–2020 (tab. 4 i rys. 6) należy zauważyć, że
łączna liczba wydanych odmów w sprawie wycinki drzew i krzewów wyniosła 386. Najwięcej
z nich dotyczy dzielnicy Ząbkowice (17,8%)
i Reden (16,6%), w przypadku dzielnic Strzemieszyce Małe, Łosień i Łęka nie wydano ani
jednej takiej decyzji (mało zgłoszonych wniosków), w przypadku kolejnych czterech dzielnic:
Okradzionów, Trzebiesławice, Antoniów i Błędów – udzielono, w stosunku do całego miasta
(całości działek gminnych), poniżej 1% odmów.
Sumaryczny obraz rozmieszczenia negatywnych decyzji (rys. 6) jest nieco mniej wyrazisty,
jak w przypadku decyzji pozytywnych.
Jeszcze jednym aspektem gospodarowania
zasobami drzew i krzewów w Dąbrowie Górni-

czej, podobnie jak w innych miastach, jest wymóg przeprowadzenia – jak wspomniano wcześniej – tzw. nasadzeń zastępczych: posadzenia
określonych przez urząd gatunków i liczby młodych i zdrowych drzew lub krzewów w nakazanych miejscach w zamian za drzewa usunięte.
W tym przypadku trudno jest uzyskać – z różnych względów – klarowny i zadowalający
obraz wykonanych lub wykonywanych zaleceń
mimo deklarowanych kontroli. Nie ulega wątpliwości, że wspomniane nasadzenia są realizowane, ale nie do końca są znane ich efekty. Z tego
względu w niniejszym opracowaniu temu aspektowi gospodarowania drzewami w mieście
nie poświęcono większej uwagi.
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Rys. 6. Udział negatywnych decyzji (odmów) odnośnie do wycinki drzew i krzewów w poszczególnych
dzielnicach Dąbrowy Górniczej w latach 2016–2020 (1<18, HK – por. rys. 2) – tylko na działkach gminnych
Рис. 6. Доля отрицательных решений (отказов) по рубке деревьев и кустарников по кварталам
г. Домброва Гурнича в период 2016–2020 г. (1<18, HK – см. рис. 2) – лишь на муниципальных участках
Fig. 6. Share of negative decisions (refusals) on cutting down trees and shrubs in individual districts
of Dąbrowa Górnicza in the period 2016–2020 (1<18, HK – cf. fig. 2) – only on the municipal plots

Pozbycia się dużego drzewa, a w związku z tym
unicestwienia jego nieocenionej roli ekologicznej, hydrologicznej, (mikro)klimatotwórczej
i innych nie jest w stanie zrekompensować nakaz wspomnianych nasadzeń zastępczych. Do
tego może dojść dopiero po kilkudziesięciu latach, gdy młode osobniki dorosną, a kilkadziesiąt
lat to strata – wcale nie hipotetyczna – dla co najmniej jednego pokolenia ludzi.
Obecność zadrzewień w miastach jest konieczna, ale życie drzew na takich terenach wcale nie jest łatwe. Istnieją różnorakie bariery dla
utrzymania drzew miastach, ale ludzie muszą
zrozumieć, że wydawanie pieniędzy na drzewa
to nie jakieś fanaberie władz czy też określonych grup osób, ale bardzo opłacalna inwestycja, która przynosi – chociaż nie natychmiast –
konkretne korzyści, warte uwagi i wysiłków.

Oprócz tradycyjnych zjawisk utrudniających
drzewom życie w miastach, jak rozwój transportu i infrastruktury (zwarta zabudowa, gęsta sieć podziemnych instalacji technicznych –
brak miejsca dla korzeni, zasolenie i wysuszenie
gleb, zanieczyszczenie powietrza, zbyt wysokie
temperatury wynikające z nagrzewania się miasta), istnieją też przeszkody administracyjne i społeczne. Do tych pierwszych należą m.in. zbyt
niskie nakłady finansowe na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych (w tym drzew), preferowanie innych interesów niż ochrona przyrody w miastach, do drugich natomiast – niski
stan świadomości ekologicznej mieszkańców
(np. dość częste twierdzenia tych, którym drzewa w jakiś sposób przeszkadzają, że zaciemniają mieszkania, zajmują cenne grunty, kolidują
z planami budowy, zrzucają liście przysparzając
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pracy dozorcom czy właścicielom działek), częsty brak wiedzy o właściwej pielęgnacji drzew
zarówno wśród mieszkańców, jak i pracowników odpowiedzialnych instytucji, dominacja
interesów prywatnych nad publicznymi (np.
rozjeżdżanie trawników w pobliżu drzew, domaganie się budowy parkingów na miejscu trawników lub skupisk drzew – parkingi są bardziej potrzebne niż nikomu niepotrzebne drzewa itp.) (SZCZEPANOWSKA, 2001; KOZIKOWSKAKOPPEL, 2009; KRONENBERG, 2012 i in.).
Ostatnie ze wspomnianych wyżej zjawisk
stało się „modne” w wielu polskich miastach
i miasteczkach przynajmniej od pierwszych lat
2000. (chociaż oznaki „odzieleniania” naszych
miast rozpoczęły się już w latach 60. XX w.),
kiedy – korzystając nawet z dotacji unijnych –
zamieniono piękne zacienione rynki i inne place w betonowe pustynie (betonoza), rozżarzone
patelnie w okresie letnim, na których zlokalizowano parkingi (MENCWEL, 2020; BAGIŃSKI,
2021; CHUDZYŃSKI, 2021; DYMEK, JÓŹWIK, 2021
i in.). Tym samym, niechcący, udowodniono
mieszkańcom, jak nieocenioną rolę odgrywają
drzewa w środowisku miejskim.
Niewykluczone, że niektóre ze wspomnianych wyżej problemów w większym lub mniejszym stopniu istnieją też w Dąbrowie Górniczej, chociaż wydaje się, że działania władz miejskich, w tym obecnego Prezydenta Marcina Bazylaka, sprzyjają ochronie przyrody i środowiska (por. liczne zarządzenia w sprawie ochrony zadrzewień).

wielokrotnie przedłużany. Zatem, w zasadzie
nie jest możliwe, a w każdym razie niezwykle
trudne jest ustalenie, ile drzew (i krzewów) faktycznie w analizowanym okresie wycięto. Trudno też określić, w jaki sposób podane wyżej
liczby, zwłaszcza zgód, świadczą o skali „oddrzewiania” miasta, ponieważ nie ma oficjalnych podstaw do porównań, a przynajmniej
nie są one autorom znane. To samo dotyczy
liczby odmów (w jakiej skali są ratowane drzewa i krzewy) oraz nakazanych nasadzeń zastępczych, o czym wspomniano wyżej.
Jeszcze jednym problemem niezwykle trudnym – a praktycznie niemożliwym do rozwiązania jest ustalenie, jaka jest faktyczna skala usuwania drzew z obszaru całego miasta Dąbrowa
Górnicza. Rzecz polega na tym, że udzielaniem
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z gruntów Skarbu Państwa i terenów prywatnych zajmuje się wiele profesjonalnie przygotowanych
osób kierowanych przez różne urzędy. W związku z tym – jak wspomniano wyżej – jest w zasadzie niemożliwe skorelowanie ich prac (bo nie
ma takiego nakazu), by wyniki trafiły w jedno
określone miejsce (jakie?). A uzyskanie danych
na zasadzie przysługi koleżeńskiej od tylu osób
i w takim zakresie jest zupełnie nierealne.
Na koniec, tytułem uzupełnienia należy dodać, że w analizowanym okresie 2016–2020 na
obszarze dotyczącym działek gminnych w Dąbrowie Górniczej:
- nie wydano ani jednej decyzji o usunięciu pomnika przyrody (nie było takich wniosków),
- nie było żadnego odwołania od decyzji
urzędu,
- nałożono dwie kary pieniężne za usunięcie
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Uwagi końcowe
Przedstawione wyżej wyniki analiz monitorowania drzew i krzewów w Dąbrowie Górniczej
dotyczą bardzo niewielkiego fragmentu powierzchni miasta. Przytoczone liczby pozytywnych i negatywnych decyzji odnośnie do
usunięcia drzew i krzewów nie świadczą, że
tyle ich usunięto i tyle zdołano ich uratować.
Zgody na likwidację drzew i krzewów są rozciągnięte na pewien czas, a w niektórych przypadkach okres ten jest przez wnioskodawców

Dziękujemy Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
Panu Rafałowi Zwolińskiemu, za pomoc w uzyskaniu
niektórych informacji.
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