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Interwencje na rzecz 
ochrony drzew 
- pytania
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Dobry wieczór!
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mikrofon prowadzącej?
kamera?
czat?
czy widać prezentację?

Czy działają:
 

 



Na webinarium zapraszają:
 

w
ebinarium

 akcji M
asz Głos



MAGDALENA BEREZOWSKA-NIED�WIED�

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?

ZNISZCZENIA KORZENI
PODCZAS INWESTYCJI
ORAZ ICH OCHRONA -  CZY
JEST MOŻ LIWA, SKORO
NARZĘDZIA PRAWNE SĄ
NIEDOSKONALE I  NIE MA
SANKCJI
ADMINISTRACYJNYCH ICH
ZA ZNISZCZENIE?

OGŁOWIENIE DRZEW -
KARY ZA USZKODZENIA I
ZNISZCZENIA KORONY.
KTO I  W JAKI SPOSÓB
MOŻ E SKŁADAĆ  WNIOSKI?

 
WNIOSKI O NAŁOŻENIE
KARY ZA USZKODZENIA I
ZNISZCZENIA DRZEWA
ORAZ 
POZOSTAŁE PYTANIA

 

W JAKI SPOSÓB POWOŁUJE
SIĘ POMNIKI PRZYRODY I JAK
MOŻNA CHRONIĆ DRZEWA
POMNIKOWE PRZED
USUNIĘCIEM

GATUNKI DRZEW, KTÓRE
W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI
KLIMATU MAJĄ  SZANSĘ
NA PRZEŻ YCIE W
MIASTACH.



Uszkodzenia korzeni - definicja drzewa

Art. 5 ust. 26a) drzewo – wieloletnia roślina o
zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu)
albo zdrewniałych kilku pędach głównych i
gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek
okresie podczas rozwoju rośliny. 
A co z korzeniami?!

Definicja drzewa z ustawy 
o ochronie przyrody: 
 



Proporcja między koroną, a
systemem korzeniowym wynika z
potrzeb drzewa oraz  warunków
glebowych

Pozbawienie drzewa znacznej
części korony powoduje
zachwianie równowagi i
obumieranie korzeni

 

Proporcja 

fota

Rys. Jakub Józefczuk



Odkryty system korzeniowy czerwonego klonu
daje wyobrażenie o tym dlaczego drzewom
trudno żyć w donicach czy też "kółkach"
wydrążonych w betonie ulicy.

Proporcja 



Większość masy korzeni znajduje 
się w górnej warstwie pół metra gleby

Co zostało z
systemu

korzeniowego po
takiej operacji?



Zabezpieczenia drzew podczas inwestycji

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane
ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego lub urządzeń technicznych,
wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu,
przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący
drzewom lub krzewom: 

(art. 87a ustawy o ochronie przyrody). 
Ogólny przepis – brak szczegółów (MŚ może
wydać rozporządzenie), brak kar wg uop



Szalowanie pnia deskami NIE JEST
sposobem zabezpieczenia drzewa (...).
 
W gruncie rzeczy są one raczej
wizualnymi zabiegami, które poprawiają
samopoczucie inwestora i zwalniają
pracowników z obowiązku ochrony
drzew i krzewów na budowie,dając
jedynie złudne poczucie dobrze
wykonanego zalecenia.

Zabezpieczenia drzew podczas inwestycji



Zabezpieczenia drzew podczas inwestycji

Istnieje obowiązek ochrony drzew na
terenie inwestycji, który wynika z
ustawy o ochronie przyrody i innych
aktow prawnych. 



Zabezpieczenia drzew podczas inwestycji

Strefa Ochrony Drzewa - tablice stosowane na placu
budowy przez nadzór dendrologiczny IKROPKA



Jednak ciagle wiele inwestycji prowadzi do znaczących
uszkodzeń drzew na placu budowy lub z nią 
 sąsiadujących. 
 
Drzewa uszkaszane wymagają pielęgnacji lub z
czasem są kwalifikowane do usuniecia. Koszty te po
zakończeniu inwestycji przewyższają koszty ochrony
w trakcie jej trwania.
 
• Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w
inwestycjach Wrocławia:  
  http://www.zzm.wroc.pl/userdata/karty/155835763627.

Zabezpieczenia drzew podczas inwestycji





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 lub uszkodzenie - 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.
 

Wrocław:  25  drzew różne gatunki. Sprawa w toku 
usunięcie gałęzi w wymiarze od 30 do 50%.
Sosowiec: kwota: 20 466, zł, Klon zwyczajny x 7: 98
cm, 109 cm, 74 cm, 96 cm, 71 cm, 78 cm, 112 cm
usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50%  
(Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Kary za zniszczenie i uszkodzenie  



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, których dane mają być ujęte w publicznie dostępnych
wykazach (ujmuje się w nich dane o niektórych dokumentach
zawierających informacje o środowisku). 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 - termin



• Zgodnie z art. 23 uooś -wykazy muszą być w formie
elektronicznej, udostępniane w BIP organu
 
• Przyjęto, że dla wypełnienia obowiązku udostępniania
wykazów w BIP wystarczy umieszczenie wykazów na
prowadzonym przez Centrum Informacji o Środowisku (w
MŚ) Ekoportalu (www.ekoportal.gov.pl) + umieszczeniu na
stronie BIP organu linku do bazy na Ekoportalu

Gdzie szukać pdwd?



Wycinka drzew i krzewów na prywatnej
posesji: zgłoszenie czy zezwolenie?

Zasada ogólna: na usunięcie drzewa  lub
krzewu potrzebne jest zezwolenie
(decyzja administracyjna o takiej nazwie)  
– art. 83 uop

Od zasady są wyjątki – wymienione w
art. 83f uop 

 



drzewa których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

krzewy rosnące na powierzchni do 25 m2
krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyjątkiem gdy
nieruchomość wpisana do rejestru zabytków; 
drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej
części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
złomów lub wywrotów, ale po oględzinach przez organ właściwy do wydania zezwolenia na
usunięcie (= potwierdzenie, że to złom / wywrot – def. art. 5 p. 26c i 26d)
drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, wymienionych w rozp. MŚ z 9.09.2011 r.
w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą  zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr
210, poz. 1260)

Bez zezwolenia można usuwać:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 

Wycinka drzew i krzewów na prywatnej
posesji: zgłoszenie czy zezwolenie?



Wycinka drzew i krzewów na prywatnej
posesji: zgłoszenie czy zezwolenie?

Usunięcie drzew, których obwód
przekracza limity podane w ustawie o ochronie przyrody i
które rosną na nieruchomościach stanowiących własność
osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, nie wymaga
zezwolenia. 
Ale – uwaga! - zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem
uprzedniego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i uzyskania tak
zwanej milczącej zgody tego organu, czyli braku
sprzeciwu (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).
 



Dąb szypułkowy (+odmiana ‘Fastigiata’)
Grab pospolity
Klon zwyczajny
Klon polny
Miłorząb dwuklapowy
Lipa szerokolistna
Morwa biała
Czeremcha pospolita
Platan klonolistny

Drzewa przeznaczone do miasta muszą być odporne na trudne
i zmienne warunki środowiska. Wiele gatunków drzew z obszaru
Polski wycofuje się, bo jest zbyt ciepło (m.in. świerk pospolity).
Nie warto inwestować w drzewa gatunków, które będzie trudno
utrzymać (podlewanie, cięcia). Proponowane gatunki to: 

                                                 R Ó Ż N O R O D N I E !

Jakie gatunki drzew sadzić w miastach?



Kasztanowce – wniosek o usunięcie ze 
względu na obecność „dziupli”

administracje spółdzielni  mieszkaniowych odpowiadają za prowadzenie
właściwej gospodarki powierzonymi sobie drzewami, w szczególności
utrzymanie ich w stanie niezagarniającym bezpieczeństwo publicznemu.

samorządy

zarządy dróg

Zarządcy nieruchomości  - tacy jak:

 

 

 
 



Czy Lasy Państwowe mają obowiązek konsultowania wycinki? Czy jako
właściciel robią co chcą bo to ich drzewa?
Czy miasto powinno stawiać w parku tabliczki "uwaga na spadające gałęzie
szczególnie podczas wietrznej aury"?
Czy przy podejmowaniu decyzji o wycince przez urzędy wymagana jest
fachowa ocena dendrologiczna drzewa? Jego stanu, ekosystemu, które
tworzy, gatunków chronionych, którego zamieszkują?
Auto notorycznie parkowane jest w rzucie korony drzewa (pomnik
przyrody) oraz składowane są śmieci - co należy zrobić, 

     aby zabezpieczyć drzewo?
 
 

Pytania od słuchaczy:
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https://www.kp.org.pl/pdf/pp/pdf2/PP_nr%202-2017_1_Dorda.pdf
http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/PPD_net.pdf
http://www.zzm.wroc.pl/userdata/karty/155835763627.pdf Karty informacyjne do
standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia

https://malgorzatahanzl.wordpress.com/2017/04/21/dlaczego-potrzebujemy-drzew-w-
miescie/

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

Marzena Suchocka "Metoda wyceny wartosci drzew na terenach zurbanizowanych dla
warunków Polskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2009.

Marzena Suchocka "Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym", Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2016.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów
uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody
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
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https://www.maszglos.pl
https://www.facebook.com/maszglos/
https://www.drzewa.org.pl
https://www.facebook.com/DrogiDlaNatury/
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