
29.05.2020

1

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Zasoby alej/ szpalerów drzew przy drogach federalnych i krajowych w roku 2018

Drogi federalne          Drogi krajowe

km drogi           km alej/szpalerów
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Zasoby drzew przy drogach federalnych i krajowych

Stare zasoby
(przed 1990 r.)

139 844 szt.

Nowe zasoby
(po 1990 r.)
104 156 szt.

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Podstawy ochrony alej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Konstytucja Kraju Związkowego) 

Konstytucja Meklemburgii-Pomorza-
Przedniego
Artykuł 12

(Ochrona środowiska)
(2) Kraj związkowy, gminy i powiaty 
chronią i pielęgnują krajobraz z jego 
walorami estetycznymi, lasy, obszary 
zielone i aleje, wody śródlądowe i 
wybrzeże wraz z wodami zalewów i zatok.

(3) Każdy jest zobowiązany do wnoszenia 
wkładu w realizację celów zawartych w 
ustępach 1 i 2. Dotyczy to w szczególności 
gospodarki rolnej, leśnej i wodnej w 
zakresie ich znaczenia dla ochrony 
krajobrazu.
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Podstawy ochrony alej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Ustawa krajowa o ochronie przyrody)

Ustawa wykonawcza do Federalnej 
Ustawy o ochronie przyrody 

NatSchAG M-V
§ 19

(1) Aleje i jednostronne szpalery drzew 

wzdłuż publicznych lub prywatnych 

ciągów komunikacyjnych oraz dróg 

polnych są prawnie chronione…

(3) W celu trwałego zabezpieczenia i 

rozwoju zasobów alejowych organy 

odpowiedzialne za publiczne ciągi 

komunikacyjne powinny dokonywać 

nowych nasadzeń w odpowiednim 
czasie i w wystarczającej ilości. 

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Podstawy ochrony alej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Rozporządzenie o alejach)

Dziennik Urzędowy

Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Organ wydający: Ministerstwo Sprawiedliwości Meklemburgii-Pomorza Przedniego

2016                                                                                 Schwerin, 11 stycznia                   Nr 1

Ochrona, pielęgnacja i sadzenie alej i jednostronnych szpalerów drzew w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

(Rozporządzenie alejowe AlErl M-V)

Wspólne rozporządzenie Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Rozwoju Kraju oraz Ministerstwa Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Ochrony Przyrody

z 18 grudnia 2015 – VIII 240-1/556-07-VI 250-530-00000-2012/0016-

VV Meckl.-Vorp. GL. Nr 791-16

Poniższe rozporządzenie ma na celu wdrożenie ochrony i profesjonalnej pielęgnacji, w tym nowych i uzupełniających nasadzeń alej

i jednostronnych szpalerów drzew. Ma to na celu długofalowe zabezpieczenie zasobów alej. Wymienione są podstawy prawne i właściwości

organów (punkt 2), określone są formy drzewostanów (punkt 3), opisane są zabiegi na drzewach (punkt 4), określone są regulacje dotyczące

wycinki i sadzenia drzew (punkt 5), opisana jest procedura kontroli i oględzin drzew (punkt 6) oraz uregulowane są warunki wpłat i wypłat

z Funduszu Alej (punkt 7).

1. Zakres obowiązywania                                                                             g) zalecenia odnośnie ochrony przed wypadkami na skutek

zderzeń z drzewami ESAB 2006 (zwane dalej ESAB)
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Raport na temat alej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim - co 5 lat 1. Raport w 2008 r.
2. Raport w 2015 r. 

(okres sprawozdawczy 
2008-2013)

3. Raport w 
przygotowaniu (okres 
sprawozdawczy 2014-
2018)

- Zasoby alej, nowe nasadzenia w okresie sprawozdawczym

- Potencjały konfliktów i przyczyny zagrożeń

- Utrzymanie i rozwój alej – Strategia alejowa wydziału drogownictwa                 

i komunikacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego

- Wizerunek alej w przyszłości 

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Strategia utrzymania alej Zarządu Dróg Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
(wyciąg z raportu na temat alej z lat 208-2013

realizacja

plan

koncepcja

podstawy

Rejestr drzew FISA

Moduł statystyczny alej i mapa

Program
zabezp.

alej

Podręcznik 
planow.

alej

Program
rozwoju

alej
plus

Zabezpieczenie zasobów alej

Zabiegi bieżące
stare zasoby

Pielęgn. mł. drzew

Rozwój alej
nowe nasadzenia
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Cyfrowa rejestracja zasobów drzew w celu organizacji i dokumentacji kontroli drzew 

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Rejestr drzew bazie danych systemu roboczego FISA
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Rejestr drzew bazie danych systemu roboczego FISA

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Statystyka alej w drogowej bazie danych FISA

Ocena – charakter alei -> przykład GA = aleja ciągła

Generowanie danych statystycznych i map alej

Objaśnienie skrótów:
gb = szpaler ciągły
GA = aleja ciągła
BG = szpaler ciągły
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Mapa alej administracji drogowej Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Strategia utrzymania alej Zarządu Dróg Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
(wyciąg z raportu na temat alej z lat 208-2013

realizacja

plan

koncepcja

podstawy

Rejestr drzew FISA

Moduł statystyczny alej i mapa

Program
zabezp.

alej

Podręcznik 
planow.

alej

Program
rozwoju

alej
plus

Zabezpieczenie zasobów alej

Zabiegi bieżące
stare zasoby

Pielęgn. mł. drzew

Rozwój alej
nowe nasadzenia
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Konieczność koncepcyjnego planowania nasadzeń

wycinka

Wycinka drzew przy drogach federalnych i krajowych w 

Meklemburgii-Pomorzu Przednim w latach 1996-2018

łącznie 84 747 wycinek / rocznie średnio ok. 3 500 wycinek 

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Konieczność koncepcyjnego planowania nasadzeń

wycinka
nasadzenia

Wycinka i nasadzenia drzew przy drogach federalnych i krajowych w 

Meklemburgii-Pomorzu Przednim w latach 1996-2018

łącznie 118 747 nowych nasadzeń
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Koncepcja zabezpieczenia i rozwoju alej

Program rozwoju alej 2004                      Program zabezpieczenia alej

Obecnie w opracowaniu dla 

Niemieckiego Szlaku Alej

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Program rozwoju alej 2004

Tabela 2: Potencjalne zapotrzebowanie na nasadzenia według priorytetów

wysoki   1) średni   2) niski     3)

1) w ciągu najbliższych 5 lat,    2) za 5 – 10 lat     3) za 10 – 20 lat 
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Program rozwoju alej 2004

Opis działania (przykład L 142 Göldenitz – Rukieten, Realizacja nasadzeń do 2015 r.)

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Program rozwoju alej 2004

Ekspercki plan zagospodarowania krajobrazu
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Konieczność koncepcyjnego planowania nasadzeń

Wycinka i nasadzenia drzew przy drogach federalnych i krajowych w 

Meklemburgii-Pomorzu Przednim w latach 1996-2018

wycinka
nasadzenia

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Strategia utrzymania alej Zarządu Dróg Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
(wyciąg z raportu na temat alej z lat 208-2013

realizacja

plan

koncepcja

podstawy

Rejestr drzew FISA

Moduł statystyczny alej i mapa

Program
zabezp.

alej

Podręcznik 
planow.

alej

Program
rozwoju

alej
plus

Zabezpieczenie zasobów alej

Zabiegi bieżące
stare zasoby

Pielęgn. mł. drzew

Rozwój alej
nowe nasadzenia
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Zasady planowania nasadzeń alejowych

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Zasady planowania nasadzeń alejowych
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Minimum 3,00 m
dla osiągnięcia skuteczności 

zabezpieczeń

Krytyczny odstęp 7,50 m
na równym terenie dla dróg o 

dopuszczalnej prędkości 

80 km/h do 100 km/h

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Odstęp między nasadzeniami a krawędzią jezdni 140 lat temu
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Odległość drzew od krawędzi jezdni przed 1989 rokiem

Droga do Putbus

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Odległość drzew od krawędzi jezdni dziś
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Szkic zasad nasadzeń alejowych poza miejscowościami

Bez barierek energochłonnych

Aleja?

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Szkic zasad nasadzeń alejowych poza miejscowościami

Z barierkami 

energochłonnymi
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Ogólne informacje na temat ochrony alej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Rozporządzenie o alejach AlErl M-V (od 01.01.2016 r.)

- Przepis na temat bocznego odstępu od krawędzi jezdni
- drogi federalne minimum 4,5 m
- drogi krajowe minimum 3,00 m
- nasadzenia w lukach minimum 3,00 m

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Nasadzenia w lukach
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Wizerunek alej w przyszłości

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Odstęp graniczny względnie pas zabezpieczający na styku z polem uprawnym

Ustalenie wg rozporządzenia

o budowie dróg w M-PP z 01.08.1996 Rozporządzenie z 2018 r.:

Zalecenie eksperta:

w stosunku do obszarów upraw rolnych

min. 2,5 m

do upraw rolnych               min. 2,5 m

do łąk i innych użytków     min. 1,5 m
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Odstęp graniczny względnie pas zabezpieczający na styku z polem uprawnym

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Nasadzenia w ramach nowych inwestycji drogowych jako działanie kompensacyjne i zastępcze 

(przykład B 110 obwodnica miejscowości Jarmen
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Nasadzenia przy istniejącej sieci dróg

Plan nabywania gruntów
Powierzchnie 
przeznaczone na
- pasy nasadzeń
- ochronę od strony pól

Plan wykonawczy
Uwzględnienie
- ochrony  przełożenia istniejących sieci mediów
- widoczności

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Strategia utrzymania alej Zarządu Dróg Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
(wyciąg z raportu na temat alej z lat 208-2013

realizacja

plan

koncepcja

podstawy

Rejestr drzew FISA

Moduł statystyczny alej i mapa

Program
zabezp.

alej

Podręcznik 
planow.

alej

Program
rozwoju

alej
plus

Zabezpieczenie zasobów alej

Zabiegi bieżące
stare zasoby

Pielęgn. mł. drzew

Rozwój alej
nowe nasadzenia
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Porównanie statystyki wycinek I do statystyki nasadzeń I 2018

Statystyka wycinek I
(wycinki ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu) 

Statystyka nasadzeń I
(działania kompensacyjne 

i zastępcze oraz 
dodatkowe nasadzenia

Nowe nasadzenia 2018 r. (przykłady)

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Nowe nasadzenia jako działania kompensacyjne i zastępcze w ramach inwestycji drogowych
(przykład B 104 ścieżka rowerowa Zerrenthin-Rossow)  

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Strategia utrzymania alej Zarządu Dróg Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
(wyciąg z raportu na temat alej z lat 208-2013

realizacja

plan

koncepcja

podstawy

Rejestr drzew FISA

Moduł statystyczny alej i mapa

Program
zabezp.

alej

Podręcznik 
planow.

alej

Program
rozwoju

alej
plus

Zabezpieczenie zasobów alej

Zabiegi bieżące
stare zasoby

Pielęgn. mł. drzew

Rozwój alej
nowe nasadzenia
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Utrzymywanie zasobu drzew
Pielęgnacja drzew juwenilnych i koron, usuwanie posuszu, 
zabezpieczanie koron, poprawa warunków stanowiskowych, opinie, wycinki

Koszty w 2018 roku: 3,9 mln. EUR

Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
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Zabezpieczenie zasobów alej przy drogach federalnych 

i krajowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim


