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Wrocław, 7 marca 2018 r.

Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego Wrocławia  
ul. Bogusławskiego 8
50-031 Wrocław

W imieniu Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew” informuję o naruszeniu przepisów
o  ochronie  drzew  podczas  prowadzenia  prac  związanych  z  pielęgnacją  drzewa  rosnącego  pod
adresem  Wojszycka  23 (działka  należy  do  osoby  fizycznej).  Podczas  prowadzenia  prac  drzewo
poddane  zostało  nadmiernym  cięciom  korony,  zupełnie  pozbawiając  je  aparatu  asymilacyjnego.
Oznacza to utratę korony w wymiarze przekraczającym 50%, która rozwinęła się w całym okresie
rozwoju drzewa.

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

Wnoszę  o  podjęcie  kroków  mających  na  celu  nałożenie  kary  za  zniszczenie  drzew  oraz  o
zawiadomienie niżej podpisanej o podjętych czynnościach.

Do pisma dołączamy dokumentację zdjęciową – prezentacja drzewa przed zniszczeniem (rok 
2013 - screeny z google street view) i po zniszczeniu (stan z końca lutego 2018). 

Uzasadnienie
Działając  w  interesie  społecznym Stowarzyszenie  Ochrony  Drzew  „miastoDrzew”  od  roku  2014
zajmuje  się  ochroną  drzew,  zwłaszcza  we  Wrocławiu.  Prowadzi  monitoring  zasadności  wycinek,
zgłasza  nieprawidłowości  związane  z  pielęgnacją,  bądź  pracami  inwestycyjnych  przy  drzewach,
angażuje  się  w promowanie  drzew jako  ostoi  bioróżnorodności  i  elementu krajobrazu,  który  ma
kluczowe znaczenie dla klimatu lokalnego i jakości środowiska. Współpracuje z Urzędem Miejskim i
jego jednostkami na rzecz drzew i bardziej zielonego Wrocławia (m.in. przy obu aplikacjach do tytułu
Zielonej Stolicy Europy). 
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Co  warto  podkreślić,  Stowarzyszenie  doprowadziło  do  nasadzeń  nowych  drzew  wysokiej  jakości
w ramach projektu we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim „Drzewa dla Wrocławia” (2016) oraz
walnie przyczyniło się do zmiany tzw. Lex Szyszko, które w wielu miejscach w Polsce zaowocowało
faktycznym zniesieniem prawnej ochrony drzew.

Zgodność celów statutowych organizacji z przedmiotem postępowania: 
celami statutowymi Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew”  są m.in.: 
- przeciwdziałanie wycince i niszczeniu drzew, krzewów i terenów zieleni,
- ochrona środowiska, szczególnie na terenach miejskich,
- wspieranie zrównoważonego rozwoju architektury i  urbanistyki, uwzględniającego środowiskową
i estetyczną rolę drzew i  terenów zieleni   (punkt 9,  podpunkt 2,  4,  6 regulaminu stowarzyszenia
„miastoDrzew”, zatwierdzonego przez Prezydenta Wrocławia). 
Jednym ze sposobów realizacji celów statutowych jest udział w postępowaniach administracyjnych
i sądowych związanych z działalnością statutową (punkt 10 podpunkt 5).

Informację na temat postępowania proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: 
miastodrzew@gmail.com. 
Jeśli nie będzie to możliwe, proszę o przesłanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres:
…...........
…...........

 
W imieniu Stowarzyszenia „miastoDrzew”

Aleksandra Zienkiewicz
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