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Petycja

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako aktywni mieszkańcy,  członkowie stowarzyszenia  miastoDrzew i  grupy Zieleń Wrocławska na
Facebooku, na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach
wnosimy o pilne  wyznaczenie  standardów prowadzenia  prac  inwestycyjnych  przy drzewach na
terenach należących i zarządzanych przez gminę Wrocław (również terenów będących we władaniu
np. Urzędu Marszałkowskiego lub Skarbu Państwa) i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór
nad takimi pracami w różnych jednostkach miejskich (ZZM, ZDiUM, WI, ZIM, ZZK, WM).

Uzasadnienie:
O wartości drzew w mieście nie trzeba już nikogo przekonywać. Ich obecność jest ważna z powodu
zmieniającego  się  klimatu,  usług  ekosystemowych  jakich  dostarczają  (m.in.  pochłanianie
zanieczyszczeń, retencjonowanie wody), są także niezbędne dla wielu organizmów żywych, w tym
dla nas - ludzi. Drzewa w mieście muszą być jednak bezpieczne byśmy mogli się nimi cieszyć. Obecnie
największym  zagrożeniem  dla  drzew  jest  nieumiejętne  prowadzenie  prac  budowlanych  w  ich
sąsiedztwie. Nie jest to nowy problem – z powodu niwelacji terenu i usunięcia części korzeni uschło
do  tej  pory  wiele  drzew  w  okolicy  wieżowca  Sky  Tower,  a  nie  jest  to  sytuacja  odosobniona.
O uszkodzeniach korzeni  i  fatalnie prowadzonych pracach, np. przy ul.  Powstańców Śląskich pod
„galeriowcem” czy też przy  zbiegu ulic  Racławickiej  i  Jastrzębiej,  były informowane odpowiednie
jednostki  miejskie,  jednak  bez  rezultatu.  Odpowiedzialni  za  inwestycje  nie  traktują  tych  spraw
poważnie ani priorytetowo, a Zarząd Zieleni Miejskiej w czasie inwestycji w pasach drogowych nie
decyduje o niczym, gdyż zajmuje się tylko eksploatacją. 

Tymczasem uszkodzenie korzeni drzewa w czasie prowadzenia inwestycji powoduje przyspieszone
obumieranie  rośliny,  zwiększone  zagrożenie  wykrotem,  niekoniecznie  w  czasie  wichury.  Drzewo



pozbawione podparcia może się przewrócić mimo ładnej pogody. Uważamy, że niedopuszczalna jest
sytuacja,  w  której  jednostki  podlegające  pod  władze  Wrocławia  same  przyczyniają  się  do
zmniejszania bezpieczeństwa drzew w otoczeniu ludzi.

Dlatego wnioskujemy o natychmiastowe opracowanie standardów prowadzenia prac inwestycyjnych
przy  drzewach  i  wyznaczenie  osób  odpowiedzialnych  za  nadzór  nad  takimi  pracami  w  różnych
jednostkach (ZZM, ZDiUM, WI, ZIM, ZZK, WM). Takie osoby muszą być decyzyjne, móc wstrzymać
prace  czy  narzucić  sposób  prowadzenia  prac  przy  drzewach,  jeśli  dzieje  się  to  niezgodnie  ze
standardami.
Same standardy muszą określać, w jaki sposób drzewa mają być chronione w czasie inwestycji (nie
tylko ich pnie), w jaki sposób inwestycja i drzewa mają być oznakowane, w jaki sposób mają być
prowadzone prace, jak należy postępować z korzeniami szkieletowymi drzew, by ich nie uszkodzić
i nie dopuścić do ich wyschnięcia, jakie metody należy stosować przy danym typie inwestycji (nie
zawsze  konieczne  jest  wykonanie  wykopu).  Wnioskujemy  także,  by  taki  dokument  został
skonsultowany  ze  specjalistami  i  społeczeństwem,  by  zapewnić  jego  najwyższą  jakość  i  by  był
zrozumiały dla mieszkańców.

Takie standardy muszą powstać jak najszybciej, ponieważ nie ma miesiąca, w którym nie toczyłyby
się jakieś prace przy drzewach, a zwykle przynoszą one mniejsze lub większe szkody. Ostatnim takim
przykładem  jest  budowa  chodnika  przy  ul.  Grabiszyńskiej,  naprzeciwko  wlotu  Alei  Pracy  w  ul.
Grabiszyńską. Po stronie chodnika zrobiono wykop na kilkadziesiąt centymetrów i usunięto drzewom
wszystkie korzenie, a do tego nie zastosowano nawet ochrony pni (zdjęcia w załączeniu).

Miasto  powinno  być  przykładem  dla  innych  właścicieli  terenów,  dlatego  prace  prowadzone  na
zlecenie jednostek Miasta muszą być prowadzone wzorcowo. Zarówno standardy, jak i wyznaczenie
osób odpowiedzialnych za nadzór, pomogą w osiągnięciu tego celu.

Dlatego 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).

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


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.). 

Załącznik - zdjęcia inwestycji liniowej przy ul. Grabiszyńskiej: 


