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Opinia w sprawie wpływu na drzewa koncepcji zagospodarowania terenu 
kortów tenisowych przy ulicy Pułtuskiej zaproponowanej przez firmę Spartan 

 
Obecna na terenie kortów infrastruktura jest zużyta i wymaga rewaloryzacji. Realizacja koncepcji 
zaprezentowanej w przestrzeni medialnej (m.in. https://www.wroclaw.pl/rozmawia/pultuska-
koncepcja-zagospodarowania) doprowadziłaby do utraty wielu starych dębów stanowiących główną 
ozdobę i wartość przyrodniczą terenu. Na obecnym etapie jest możliwa korekta planów i zachowanie 
walorów tego cennego, zabytkowego zespołu parkowego, w części wschodniej o charakterze sportowo 
– rekreacyjnym. 
 
Teren kortów odgraniczony ulicami Ślężną, Sudecką i Pułtuską jest historycznie i funkcjonalnie częścią 
Parku Południowego. Zdobią go wspaniałe drzewa - szczególnie spektakularny jest szpaler ponad 30 
drzew otaczający owalny plac z kortami ziemnymi. Wśród nich zwraca uwagę dąb rosnący od strony 
budynku klubowego, o średnicy korony ok. 23 m i pomnikowym obwodzie pnia 360 cm (rozporządzenie 
ministerialne proponuje dla pomników tego gatunku 300 cm), Pionowa skrajnia koron pozostałych 
dębów sięgają nad korty na 7-8 m, a rosną od nich oddzielone jedynie wąską ścieżką. Przepuszczalna 
nawierzchnia kortów ziemnych stworzyła warunki pozwalające na rozwój pod nią rozległych systemów 
korzeniowych. Całe założenie oraz starsze z rosnących tam drzew (w tym wspomniane dęby) liczą sobie 
około 120 lat. 
 

 
Fot. 1. Szpaler dębowy wokół kortów. 
 
Rozważając wpływ zamierzonej inwestycji na dendroflorę trzeba pamiętać, że wszystkie części drzewa 
są mu potrzebne dla zdrowego rozwoju. U drzew rosnących w otwartej przestrzeni, w sposób 
nieograniczony przez infrastrukturę (np. jezdnie, fundamenty) system korzeniowy może sięgać 
kilkakrotnie dalej niż konary. Tytułem kompromisu między dobrostanem drzewa a potrzebą 
prowadzenia inwestycji w środowisku miejskim, przyjęto, że Strefa Ochrony Drzewa (SOD) obejmuje 
obszar rzutu korony plus margines 1 do 3 metrów. Wszelka ingerencja w SOD musi się odbywać w 
oparciu o rozeznanie faktycznego przebiegu głównych korzeni oraz z wykorzystaniem technologii prac 
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oszczędzających drzewa, takich, jak przeciski, przewierty, wykopy ręczne, fundamentowanie 
punktowe. Więcej wskazówek na temat ochrony drzew na budowie znajdziemy w załączniku do 
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 oraz w ogólnopolskim Standardzie ochrony drzew i 
innych form zieleni w procesach inwestycyjnych (SODiZ). 
 

 
Fot. 2. Dąb o obwodzie 360, w głębi budynek klubowy. 
 
Przewidziana w koncepcji forma obiektów zakłada daleko idące kolizje z drzewami. W szczególności 
hala i łącznik wchodzą w SOD wielu drzew. Przy przyjętych założeniach nie do uniknięcia są masywne 
uszkodzenia koron przy montażu dachu hali. Korzenie ulegną rozległym zniszczeniom w związku z 
posadowieniem fundamentów oraz wymianą nawierzchni ceglanej na twardą, nieprzepuszczalną 
(ucięcie znacznej części korzeni, odcięcie dostępu wody i powietrza prowadzące do śmierci 
pozostałych). O ile badanie przebiegu korzeni nie wykaże inaczej, należy założyć, że SOD drzew 
sąsiadujących z kortami powinna sięgać poza rzut korony, co oznacza linię położoną kilka metrów od 
płotu, na terenie kortów. Wspomniany wyżej pomnikowy dąb powinien być chroniony w promieniu 
przynajmniej 13 m. Tymczasem założone obiekty mają przebiegać w bezpośredniej bliskości pni drzew. 
Realizacja nieskorygowanej koncepcji doprowadzi w perspektywie najdalej kilku lat do zamarcia 
uszkodzonych drzew. 
 
Podsumowanie: Zgodnie ze standardem (SODiZ), proces przygotowania inwestycji w otoczeniu drzew 
jest procesem iteracyjnym,  minimalizującym na kolejnych etapach kolizje inwestycji z drzewami. 
Należy wykonać solidną waloryzującą inwentaryzację (chyba, że już została wykonana), obejmującą 
rzeczywiste zasięgi koron oraz rzędne pni, a w kluczowych miejscach wykonać badania zasięgu korzeni. 
Skorygowana koncepcja powinna zostać skonsultowana z ekspertami pod kątem wpływu na drzewa. 
Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie ze sporządzonym programem ochrony drzew i pod 
nadzorem dendrologicznym. 
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