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Drzewa są wciąż masowo wycinane i nie są 
zastępowane nowymi nasadzeniami 

  



W Berlinie wartość 40 000  
drzew przyulicznych została oszacowana  

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

wynosi 7 500 euro. 

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. 



 
Dlaczego zajmujemy się drzewami? 

 

  



Co robimy dla drzew 

• Forum Przyjaciół Drzew 



Co robimy dla drzew 

• Akademia Przyjaciół Drzew 



Co robimy dla drzew 

• Szkolenia dla Dyrekcji Placówek Edukacyjnych  



Co robimy dla drzew 

• Szkolimy Certyfikowanych Inspektorów Drzew 



• Inicjatywa ta jest 
odpowiedzią na 
informacje w mediach 
o przygotowywaniu 
przez Ministerstwo 
Środowiska przepisów 
ułatwiających 
usuwanie drzew 
przydrożnych, w 
odpowiedzi na 
interpelacje poselskie.  

 

Co robimy dla drzew 

• Lobbujemy prawo  



Co robimy dla drzew 

List poparło 66 organizacji społecznych zajmujących 
się ochroną krajobrazu, przyrody i rozwojem wsi.  

 



Co robimy dla drzew 

• Grupa Dialogu Społecznego ds. zieleni - Wrocław 



- Drzewa są ważne a 
znikają i są niszczone, 

- Nasila się ruch 
społeczny w obronie 
drzew 

 

Co robimy dla drzew 

• Działania monitoringowe 



Decyzje zezwalające na wycinkę 

 

 

 

W latach 2011-2014 w miastach 
wydano blisko 79 000 decyzji –  

wycinka ok. 1 000 000 drzew,  

(ok. 2600 ha) 

 

WROCŁAW 

Ponad 5000 decyzji  

decyzje UM to  

38 308 szt. drzew  
2011- 6150 szt.,  

2012 - 9 869 szt.,  

2013 - 11 405 szt.,  

2014 - 10 884 szt.  

 





Gdzie jest drzewo? Warszawa 



Punkt interwencyjny 

• CEL: 

 pomoc osobom 
zainteresowanym  

 w rozwiązywaniu 
napotkanych  

 trudności związanych  

 z ochroną drzew. 

 



• wsparcie merytoryczne 

• udział w postępowaniach 
administracyjnych jako 
strona 

• pomoc w przygotowaniu 
dokumentacji (wnioski, 
skargi) 

• koordynacja działań 
(kierowanie spraw do 
lokalnych liderów) 

 

Punkt interwencyjny 



• PRZYKŁADY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

  Strzelin – zachowanie lip zasiedlonych przez  

              pachnicę dębową 

 

Punkt interwencyjny 



• PRZYKŁADY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 
 

 Stare Bogaczowice – ze 139 
 drzew przeznaczonych do 
 wycinki usunięto  

 zaledwie 22. 

 

Punkt interwencyjny 



• PRZYKŁADY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

Brwinów – projekt remontu drogi – do 
usunięcia 88 drzew, i krzyż przydrożny 

Punkt interwencyjny 



 

Punkt interwencyjny 



Punkt interwencyjny 



Punkt interwencyjny 



 

 

Punkt interwencyjny 



Punkt interwencyjny 



 

 
       



Punkt interwencyjny – ogłowienie drzew 

 

 



Punkt interwencyjny  

  

 

 



Punkt interwencyjny  

  

 

 

 



W świetle obowiązujących przepisów „ogławianie drzew” jest zabronione. Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy 
o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 

 1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 

 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa (np. wierzby w formie głowiastej, 
      które są systematycznie ogławiane i dzięki temu ich organizmy przystosowały się do takich 
      zabiegów); 

 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 

  

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju 
drzewa, w celu innym niż trzy wymienione wyżej przypadki stanowi, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 
uszkodzenie drzewa, a 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). 

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

  

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 października 2014 r. II SA/Gl 
977/14) „[…] lecz powinno być powiązane z żywotnością drzewa. Zniszczeniem będzie bez wątpienia 
taka sytuacja, w ramach której żywotność drzewa nie zostanie zachowana […]” 

 

Punkt interwencyjny 



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). […]” 

 

 

Punkt interwencyjny 



  

 

 

Punkt interwencyjny 



 

Punkt interwencyjny 



Uwaga! Drzewa maja korzenie! 

 

„Korzenie drzew maja zwykle bardzo duży zasięg, najczęściej 80% z nich znajduje 
się poza rzutem korony, 90% znajduje się w warstwie 60cm. (…) Nawet częściowe 
zniszczenie korzeni skutkuje niestabilnością w gruncie.”  
(Tyszko-Chmielowiec, Witkos red.2012) 



Art. 82. 1 Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 
krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być 
wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 
krzewom.  

Punkt interwencyjny 



Nawet, jeśli drzewo zostało już wycięte i 
nie uda się go uratować, to warto zapytać 
o powody… 

 

Punkt interwencyjny 



 

Punkt interwencyjny 



Punkt interwencyjny 



• Przeżywalność drzew 
jest bardzo limitowana 
warunkami miejskimi 

• Nie ma możliwości 
pozostawienia tylko 
najsilniejszych sadzonek 
(jak w przypadku uprawy 
lasu) 

• Za drzewo młode 
wymagające pielęgnacji 
uważa się drzewo do 25 
roku życia 
 

Punkt interwencyjny 



Punkt interwencyjny 



www.drzewa.org 



www.drzewa.org 



  


