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Ewa Domańska
Grupa Zieleń Wrocławska na FB
Aleksandra Zienkiewicz
Stowarzyszenie “miastoDrzew”

Prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz

Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Petycja

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach wnosimy
o pilną interwencję i wymuszenie na Zarządzie Zieleni Miejskiej skutecznych działań mających na
celu zapewnienie właściwej pielęgnacji – przede wszystkim podlewania – młodych drzew. 

Uzasadnienie:
Społeczna  akcja  liczenia  niepodlewanych  i  zasuszonych  drzew  pokazała,  że  skala  problemu  jest
ogromna - ponad 1300 (!) młodych i posadzonych w ostatnim czasie drzew jest albo martwych, albo
w  bardzo  złym  stanie  wynikającym  z  braku  systematycznego  dostarczania  wody,  do  czego
teoretycznie  zobowiązane  są  wszystkie  firmy,  które  wygrały  przetargi  i  wykonywały  nasadzenia.
W  szczególności  najpilniejsze  jest  opracowanie  zapisów  w  dokumentach  (SIWZ,  umowy
z  wykonawcami),  które  zagwarantują  utrzymywanie  drzew  w  dobrej  kondycji  przez  cały  okres
gwarancyjny.  Obecne  warunki  umów  –  czego  dowodzą  fakty  –  są  nieskuteczne,  co  obraca  się
przeciwko środowisku i zdrowiu wrocławian. 

Ma  to  szczególne  znaczenie  właśnie  obecnie,  kiedy  realizowany  będzie  przetarg  na  2  mln  zł
w ramach akcji sadzenia drzew na 100-lecie niepodległości. Nie można dopuścić, by Wrocław tracił
kolejne  tysiące  drzew!  W  załączniku  przedkładamy  pismo  do  ZZM  w  tej  sprawie,  które  zostało
zignorowane, podobnie jak apele wrocławian o interwencje w sprawie podlewania zamierających
drzewek. 

Mamy nadzieję, że Pan Prezydent przychyli się do niniejszej petycji.

Zgodnie z art. 39(1) § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedź prosimy przesłać na
adresy poczty elektronicznej: miastodrzew@gmail.com, zielenwroclawska@gmail.com.



Z poważaniem

Ewa Domańska, architekt krajobrazu, administrator grupy na FB „Zieleń Wrocławska”

Aleksandra Zienkiewicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew”

Wyrażamy zgodę na udostępnianie naszych danych osobowych, tj. imion i nazwisk przez Gminę Wrocław, pl.
Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, na stronie internetowej   www.bip.um.wroc.pl w związku z ustawą z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przyjmujemy do wiadomości, że dotyczące nas dane osobowe będą udostępniane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Oświadczamy
jednocześnie, iż przyjmujemy do wiadomości, że:
1.  administratorem  tak  zebranych  danych  osobowych  jest  Gmina  Wrocław,  pl.  Nowy  Targ  1-8,  50-141
Wrocław,
2. nasze dane będą przetwarzane w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.
1195),
3. nasze dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
4. podanie danych jest dobrowolne,
5.  mamy  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania  wraz  z  prawem  do  kontroli
przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z  art.  32 ustawy z  dnia  29 sierpnia  1997 r.  o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 

http://www.bip.um.wroc.pl/

