
 

WSPÓLNE STANOWISKO  

POWIATU POLICKIEGO ORAZ PRZEDSTAWICIELI MIESZKAŃCÓW 

BEZRZECZA W SPRAWIE WYCINKI DRZEW W CIĄGU UL. GÓRNEJ  

I KORALOWEJ W BEZRZECZU 

 

Z uwagi na protesty mieszkańców Bezrzecza przeciwko wycince drzew przy rozbudowie 

drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej, Powiat 

Policki dokonał powtórnej weryfikacji możliwości zachowania istniejących drzew. Ocena ta 

została wykonana przy pomocy wyspecjalizowanej pracowni dendrologicznej.  

Wykonana niezależna ekspertyza dendrologiczna wykazała, że większość drzew 

podlegających wycince w chwili obecnej znajduje się w niewielkiej odległości od jezdni 

wchodząc w skrajnię drogową, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Korzenie drzew już obecnie uszkadzają jezdnię i chodniki. Pomijając lokalizację pasów 

rowerowych, należy podkreślić że przebudowa drogi powiatowej dokładnie po istniejącym 

śladzie (tj. wymiana konstrukcji jezdni i chodnika) praktycznie uniemożliwia zachowanie 

dębów zlokalizowanych w ciągu ul. Koralowej. Główną przyczyną przedmiotowego wniosku 

jest nieodwracalne uszkodzenie w trakcie realizacji inwestycji korzeni szkieletowych drzew, 

które skutkować będzie zachwianiem statyki drzewa. Drzewa te rosną w ciągu ul. Koralowej 

tylko dlatego, że w ich otoczeniu od wielu lat nie prowadzono żadnych robót ziemnych. 

Systemy korzeniowe drzew tworzą z już istniejącą infrastrukturą techniczną złożony 

konglomerat. Część systemów korzeniowych przerasta krawężniki, penetruje obszar pod 

chodnikiem i jezdnią, otacza sieci istniejących instalacji. Dodatkowo systemy korzeniowe 

ustabilizowane są przez ww. elementy i jakakolwiek czynność, np. wymiana krawężnika, 

będzie czynnością, która zaburzy stabilność drzewa. W trakcie realizacji inwestycji 

Wykonawca zmuszony jest wykonać wykopy otwarte, które znajdować się będą w bardzo 

bliskiej odległości od drzew, tj. poniżej jakichkolwiek wartości krytycznych. Innymi słowy, 

jedyną możliwością uratowania tego drzewostanu jest odstąpienie od inwestycji, co                                      

z perspektywy uzyskanych dofinansowań i oczekiwań społecznych nie jest możliwe. 

Dlatego też mając na uwadze brak możliwości zachowania obecnego drzewostanu  

i jednocześnie przedstawione postulaty społeczne podjęto dialog, którego efektem są 

następujące, wspólne uzgodnienia stron: 

1) Powiat Policki w trakcie realizacji inwestycji dążyć będzie do wygospodarowania jak 

największej ilości miejsc na nowe nasadzenia. Z uwagi na niewielką szerokość pasa 

drogowego w ciągu ul. Koralowej nasadzenia te będą miały formę żywopłotów, bądź 

ustawione zostaną donice z roślinnością; 

2) Powiat Policki odstąpi od wycinki 1 drzewa w ciągu ul. Koralowej (klon pospolity) oraz 

1 drzewa w ciągu ul. Górnej (dąb szypułkowy); 

3) Powiat Policki podejmie działania w celu ustanowienia zachowanego dębu 

szypułkowego w ciągu ul. Górnej pomnikiem przyrody, dokonując jednocześnie korekty 

projektu inwestycji; 

4) Powiat Policki sfinansuje na rzecz Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu stworzony we 

współpracy z placówką i Gminą Dobra, Program edukacji ekologicznej; 



5) Powiat Policki dokona zmiany projektowej w zakresie lokalizacji dodatkowego przejścia 

dla pieszych w ciągu ulicy Koralowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Diamentową; 

6) Powiat Policki w trakcie trwania inwestycji będzie utrzymywał stały kontakt ze strona 

społeczną.    

Strony wyrażają opinie, że powyższe uzgodnienia są osiągnięciem porozumienia, zarówno 

środowiskowego jak i społeczno gospodarczego. 
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