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SIEĆ PRZYJACIÓŁ DRZEW
- jak możemy interweniować

na rzecz drzew i wspierać się w
tym temacie

   

webinarium akcji Masz Głos
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Dobry wieczór!
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Czy działają:
 

mikrofon prowadzącej?
kamera?
czat?
czy widać prezentację?

 
 



Na webinarium zapraszają:
 

w
ebinarium

 akcji M
asz Głos



MAGDALENA BEREZOWSKA-NIEDŹWIEDŹ

od 2005 realizuję projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i
społeczeństwa obywatelskiego.  Ochrona drzew jest mi szczególnie bliska, dlatego
angażuję się w działania związane z ochroną zagrożonych siedlisk oraz
gatunków, m.in. współpracując przy realizacji projektów takich jak „Strażnicy Natury
2000”, „Na straży drzew”, „Obywatel na straży drzew”. Staram się angażować też
innych w poznanie, docenienie roli drzew oraz ich ochronę. Na co dzień jestem
edukatorem w EkoCentrum Wrocław. Z zamiłowania (i z wykształcenia) jestem
przyrodnikiem oraz Certyfikowanym Inspektorem Drzew.
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CZYM
ZAJMIEMY SIĘ
DZISIAJ?

DZIAŁANIA NA RZECZ
OCHRONY DRZEW NA
PRZYKŁADZIE
DOŚWIADCZEŃ
FUNDACJI  EKOROZWOJU Z
WROCŁAWIA

CO KAŻ DY MOŻ E ZROBIĆ
NA RZECZ DRZEW? JAK
SKUTECZNIE JE CHRONIĆ ?
ROLA
ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH I  KAŻ DEGO
MIESZKAŃ CA NA
PRZYKŁADZIE PODJĘTYCH
INTERWENCJI

KORZYSTANIE Z DOSTĘPU
DO INFORMACJI O
ŚRODOWISKU
– PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI DLA OSÓB
FIZYCZNYCH

WNIOSKI O NAŁOŻ ENIE
KARY ZA USZKODZENIA I
ZNISZCZENIA DRZEWA.

 



Drzewa są wciąż masowo wycinane i nie są
zastępowane nowymi nasadzeniami



Drzewa są bezcenne – 
dlatego się nimi zajmujemy!

W Berlinie wartość 40 000 drzew 
przyulicznych została oszacowana 

na kwotę 3 mld euro, co w  
przeliczeniu na jedno drzewo 

wynosi 7 500 euro.



Drzewa są bezcenne – 
dlatego się nimi zajmujemy!

Na brytyjskim portalu 
 www.treezilla.org,  na którym

zaznaczono ponad 185 000 drzew, 
roczne usługi, które świadczą wyceniono

na ponad 18 800 000 funtów.
  

Szacowanie daje wyobrażenie, jak
cenne są drzewa.



Działania monitoringowe/raporty
Punkt interwencyjny
Rozwijamy Sieć Przyjaciół Drzew:

Forum Przyjaciół Drzew
Akademia Przyjaciół Drzew
Akcje medialne 
Serwis www.drzewa.org.pl (publikacje, filmy, plakaty,
infonografiki, etc.)

Szkolenia i publikacje
Wywieramy wpływ na prawo krajowe i lokalne
Działamy lokalnie

Co robimy dla drzew



W latach 2011-2014 w
miastach wojewódzkich
wydano blisko 79 000
zezwoleń na usunięcie

drzew
  

wycinka szacunkowo 
1 000 000 drzew

Działania monitoringowe



Wykłady
Panele dyskusyjne
Pracę warsztatową
Zajęcia praktyczne

Coroczne spotkania, których formuła
obejmuje:
 

Forum Przyjaciół Drzew



Ich roli
Sposobów ochrony
Pielęgnacji
Tworzenia nowych nasadzeń
Zachowania cennych drzew

Cykl szkoleń dla aktywistów wzbogacający
wiedzę i umiejętności dotyczące drzew a w
szczególności:
 

Akademia Przyjaciół Drzew



Właściwych sposobach pielęgnacji i cięcia
drzew oraz krzewów
Zapewnieniu bezpieczeństwa w otoczeniu
drzew dojrzałych
Planowaniu nowych nasadzeń
Jak wspierać dobrą kondycję drzew

Podczas szkoleń mówimy o:
 

Szkolenia i publikacje dla zarządców
(spółdzielnie, placówki edukacyjne, spółki miejskie, etc..)



Apel do Ministra Środowiska dotyczący
ochrony alej
Uwagi do Europejskiej Strategii
Bioróżnorodności
Plan adaptacji do zmian klimatu we Wrocławiu
- konsultacje 
Udział w Radzie ds. Ekologii i Zieleni we
Wrocławiu
Udział w Radzie ds. Parku Grabiszyńskiego

Wpływamy na prawo lokalne i krajowe



CEL: pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu napotkanych
trudności związanych z ochroną drzew. Od początku 2013 roku ponad
650 zgłoszeń.

Punkt interwencyjno-konsultacyjny



Wsparcie merytoryczne
Udział w postępowaniach administracyjnych na
prawach strony
Przygotowywanie odpowiednich wniosków w trybie
dip oraz ooś, lokalnym liderom, działaczom oraz
ludziom poszukującym pomocy 
Koordynacja działań (kierowanie spraw do lokalnych
liderów)
Prowadzenie niezbędnej korespondencji z organami
(mailowej, pisemnej, kontakty telefoniczne)

Punkt interwencyjno-konsultacyjny



Brwinów – ekspertyza i nowy projekt remontu
drogi. Kilka drzew usuniętych z   88 (zachowany też
krzyż przydrożny)
Dzierżoniów – ekspertyza. Z  11 zaplanowanych do
usunięcia drzew, ostatecznie zakwalifikowano 4 drzewa
Oborniki Śląskie - wsparcie merytoryczne
lokalnych aktywistów. 120 drzew przeznaczonych do
wycinki - akcja wstrzymana
Stare Bogaczowice – współpraca z DSDiK. Ze 139
drzew przeznaczonych do wycinki usunięto zaledwie 22.

Przykłady podjętych działań:
 

Punkt interwencyjno-konsultacyjny



Sprawdzić legalność i powód wycinki.  Do właściwego
organu (urzędu) należy złożyć wniosek o udostępnienie
informacji o środowisku w celu sprawdzenia czy dla danej
sprawy wydana została decyzja zezwalająca na wycinkę
drzew.
Sprawdzić czy liczba usuniętych drzew oraz lokalizacja jest
zgodna z decyzjami
Sprawdzić czy nie było gatunków chronionych
Jeśli były – należy zawiadomić policję
Ustawa szkodowa – warto zgłosić zniszczenie siedlisk gatunków

Nawet, jeśli drzewo zostało już wycięte i nie uda się go
uratować, to warto dowiedzieć się czy wycinka była
legalna: 

Co możemy zrobić dla drzew



Jeśli wycinka odbyła się
nielegalnie – 

 

możemy złożyć wniosek o
nałożenie kary 

za nielegalną wycinkę drzew 
 

(Kary z art. 88 i 89 uop).

Co możemy zrobić dla drzew



Sprawdzić czy ktoś złożył do organu
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę
drzew.
 
Gdy wiadomo, że nie było wydanej decyzji na wycinkę,
należy wystosować wniosek o udostępnienie
informacji o środowisku w celu sprawdzenia czy dla
danej sprawy złożony został wniosek do właściwego
urzędu o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i czy
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji
administracyjnej jaką jest zezwolenie na usunięcie
drzewa.

Co możemy zrobić dla drzew



Włączyć się do postępowania
administracyjnego

 
W sytuacji braku decyzji warto złożyć prośbę o
włączenie do postępowania administracyjnego
mającego na celu wydanie decyzji - zezwolenia na
usunięcie drzewa. Niestety w wielu wypadkach
włączenie się do postępowania jest trudne, gdyż
organ nie ma obowiązku informowania o tym fakcie i
bardzo często w praktyce jest zbyt późno, aby
uratować drzewa.

Co możemy zrobić dla drzew



Każdemu przysługuje prawo do uzyskania od organów władzy (w tym administracji)
posiadanych przez ten organ informacji o środowisku
 

Jest to uprawnienie niezależne od prawa do dostępu do akt postępowania
administracyjnego przysługującego stronom (są to uprawnienia równoległe, jedno nie
wyklucza drugiego!!)
 

Informacje udostępniane są na wniosek (pisemny), ale czasem też bez wniosku w
wypadku informacji niewymagającej wyszukiwania.
 

Wzory wniosków: o nałożenie kary za zniszczenie drzew, o udostępnienie informacji o
środowisku, o dopuszczenie do postępowania - dostępne są na: 
 

 http://drzewa.org.pl/category/wzory-pism/?cat=48

Dostęp do informacji o środowisku
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko



w ciągu 3 dni od złożenia wniosku na miejscu do wglądu
bez opłat za wyszukanie
bez opłat za przeglądanie w siedzibie organu

miesiąca od dnia otrzymania wniosku (UOOŚ)
w sprawach trudnych i szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy (termin
nieprzekraczalny)

Dokumenty, o których dane mają być ujęte w publicznie dostępnych
wykazach (a decyzje zezwalające na usunięcie drzew do nich należą)
udostępnia się:
 

 

Zasadniczo udostępnia się informacje bez zbędnej zwłoki, nie później
niż w ciągu:
 

Dostęp do informacji o środowisku - terminy



wyszukiwanie informacji
przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku 
sporządzanie kopii dokumentów lub danych
przesyłanie kopii dokumentów lub danych (art. 26 ust. 2 uooś)

wyszukiwanie (przez organ) dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie (nawet
jeśli potem informacja ma być udostępniona np. w formie kopii)
przeglądanie w siedzibie organu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie 
informacja niewymagająca wyszukiwania (art. 26 ust. 1 uooś)

Górne jednostkowe stawki opłat określa ustawa ooś
Szczegółowe (właściwe do stosowania) stawki określa rozporządzenie MŚ z 12 listopada 2010 r. w
sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)

Za udostępnienie informacji o środowisku pobierane są opłaty.
 

Płacimy za: 

 Bezpłatnie:

 Kwoty – opłaty:

Dostęp do informacji o środowisku - opłaty



Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 
30% korony, która rozwinęła się w całym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niż trzy wymienione w
ustawie przypadki stanowi, zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody to uszkodzenie drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 
50% korony to już zniszczenie drzewa (art. 87a ust. 3 i
4 uop).
Za wspomniane wyżej uszkodzenie lub zniszczenie
drzewa grozi kara pieniężna (art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4
ustawy o ochronie przyrody).

Zniszczenie i uszkodzenie drzewa 
– nałożenie kary





Karę tę można nałożyć na posiadacza nieruchomości, na którym rosną drzewa albo
faktycznego sprawcę uszkodzenia lub zniszczenia, jeśli działał bez zgody posiadacza
gruntu.

Kary za zniszczenie i uszkodzenie drzewa

Włodawa: kwota: 9 360 zł, Klon zwyczajny obwód pnia 156 cm, usunięcie gałęzi w wymiarze
przekraczającym 50%
Włodawa: kwota: 40 600 zł, Lipa szerokolistna 140 cm, jabłoń domowa odm.szybko rosnąca –
trojpienna 121cm, 118 cm, 100 cm, usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50%
Włodawa: kwota: 2 250 zł, Brzoza brodawkowata, usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50%
Włodawa: kwota: 11 850 zł, Wierzba płacząca o obwodzie pni 208 cm i 187, usunięcie gałęzi w
wymiarze przekraczającym 50%
Włodawa: kwota 13 650 zł, Lipa drobnolistna 94, 83, 96 cm, usunięcie gałęzi w wymiarze
przekraczającym 50%
Wrocław: kwota 68 695 zł, Morwa czarna 63, 110+80+59+41, 83, 56, 107, 64, 53, 88+85, 57, 75,
112+88, 42, usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50%
Hajnówka: kwota 7 500 zł, Wierzba płacząca 194 cm+112 cm, usunięcie gałęzi w wymiarze
przekraczającym 50%



art.88 ust.6 – kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia,
w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała
się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności
drzewa lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu
z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.
 
Żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg
ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu
 

„[…] zaproponowano, aby przesłanką 
do umorzenia kary było jedynie zachowanie przez drzewo

prawidłowego przebiegu ogółu procesów życiowych 
(w tym kwitnienie, owocowanie). […]”

Kary - umorzenie
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http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/aleje-skarbnice-przyrody.pdf

http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/PPD_net.pdf

http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2018/05/Drzewa_w_cyklu_zycia.pdf

http://fro.olsztyn.pl/wp-
content/uploads/2017/10/po_co_ludziom_drzewa_Kosmala.pdf

https://www.wroclaw.l/srodowisko/files/dokumenty/25553/infrastruktura-w-zgodzie-z-
drzewami-19-10-2019.pdf

http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/Poradnik-planowania-
zielenipojedyncze-1.pdf

https://www.altereko.pl/attachments/article/264/Publikacja%20drzeworadnik%20ALL.
pdf
uop – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1614 z późn. zm.) Aktualna wersja dostępna bezpłatnie na isap - prawo.sejm.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Linki do publikacji



www.maszglos.pl
https://www.facebook.com/maszglos/
www.drzewa.org.pl
https://www.facebook.com/DrogiDlaNatury/
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