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Zarządzanie zielenią wspólnie z mieszkańcami przynosi
satysfakcję zarówno stronie publicznej, jak i społecznej.
Mechanizmy wspomagające proces partycypacji społecznej
tworzą się na naszych oczach. Swobodnie możemy w nich
uczestniczyć. W rozdziale przedstawiono różne narzędzia
i formy komunikowania się z mieszkańcami, skutkujące
wzrostem „zielonej” świadomości zarówno wśród zarządców,
jak i mieszkańców miast, a co za tym idzie poprawą
skuteczności wspólnych działań.
Słowa kluczowe: standardy utrzymania zieleni; wycinka
drzew; lokalne inicjatywy; nasadzenia zastępcze; inwestycje;
współpraca z mieszkańcami
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Wprowadzenie

Standardy komunikacji
z mieszkańcami
Wiele nieporozumień na linii mieszkańcy–urząd
powstaje z powodu barier w przepływie informacji.
Wprowadzenie standardów ułatwia komunikację
dzięki jasnemu określeniu zasad gospodarowania zielenią w mieście. Przykładem mogą tu być

oprac. Mariusz Pawłowski, źródło: <ochocianie.blox.pl>

Zielenią miejską zarządzają profesjonalne służby
miejskie. W procesie administrowania ścierają się
często różne interesy, co rodzi potrzebę dyskusji,
uzyskania informacji, edukacji oraz w niektórych
sytuacjach rozwiązywania konfliktów. Jak skutecznie
działać na rzecz ochrony zieleni w miastach? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale z pewnością
w działania te należy włączać mieszkańców, którzy
żyją wśród lokalnej zieleni i potrafią określić swoje
potrzeby dotyczące jej kształtowania.
Partycypacja społeczna może mieć różny stopień
intensywności i skuteczności. Pierwszym jej etapem
powinno być zapewnienie mieszkańcom dostępu do
informacji nt. działań podejmowanych przez samorząd w zakresie zarządzania środowiskiem przyrodniczym w mieście (rysunek 1). Wypracowanie
mechanizmów dialogu pozwala na konsultowanie
pomysłów na nowe projekty czy planów nasadzeń
lub wycinek, natomiast faktyczna partycypacja przynosząca satysfakcję obu stronom dialogu polega na
współdecydowaniu (Kraszewski, 2015).
Podstawą partycypacji społecznej jest zawsze
dialog, w którym tkwi potencjał wypracowywa-

nia innowacyjnych rozwiązań. Interdyscyplinarna
współpraca i zaangażowanie strony publicznej
z partnerami biznesowymi, nauką czy mieszkańcami może przynieść lepsze skutki niż rozwiązania
wypracowywane jedynie przez stronę publiczną.
Natomiast strona społeczna odczuwa brak merytorycznych argumentów. Brak zrozumienia powodów określonych decyzji czy inne nieporozumienia
nawarstwiają się, nierzadko powodując atmosferę
wzajemnej niechęci. Z wymienionych powodów komunikacja pomiędzy stroną publiczną a społeczną
wydaje się koniecznością. Najlepszym sposobem
uporządkowania takiej komunikacji jest wypracowanie odpowiednich standardów, na czym koncentrujemy się w niniejszym rozdziale.

Rysunek 1. Mapa drzew planowanych do wycinki w parku Wielkopolskim w Warszawie, przygotowana przez
protestujących mieszkańców w celu wymiany informacji i społecznej kontroli oraz jako narzędzie wspomagające
rozmowy z samorządem lokalnym. Narzędzie to przygotowali zaniepokojeni planowaną wycinką mieszkańcy,
rozwiązaniem optymalnym jest jednak sytuacja, w której to samorząd dba o informację dla mieszkańców
dostarczaną za pomocą różnych mediów
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„Standardy kształtowania zieleni Warszawy”, opracowane przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne,
które obowiązują jako załącznik do Programu
ochrony środowiska dla m.st. Warszawy z perspektywą do 2023 r. Standardy tego typu powinny
być osadzone w podstawowych ramach prawnych,
gwarantujących mieszkańcom dostęp do informacji
o środowisku (ramka 1).
Ujednolicenie zasad zarządzania drzewostanem
oraz polityki miejskiej względem kształtowania
innych form zieleni umożliwia ustanowienie zarządu zieleni na terenie miasta. Instytucja taka ma
szansę wprowadzania standardów w zakresie zarówno nasadzeń zastępczych, jak i ochrony drzew
w procesach inwestycyjnych, zasad monitoringu
i pielęgnacji czy podejmowania niezbędnych decyzji w zakresie zarządzania zieloną infrastrukturą.
Rozwiązanie to wprowadzono przykładowo na
terenie Warszawy – 1 stycznia 2017 r. działalność rozpoczął Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Jednostka ta ma centralnie zarządzać całą miejską zielenią urządzoną, tj. wszystkimi parkami
i skwerami, kluczowymi odcinkami przyulicznymi,
a także wodami.

Wycinka drzew
Kto wydaje pozwolenia na wycinkę drzew? Na terenach prywatnych – Wydział Ochrony Środowiska
w danej dzielnicy (tylko Warszawa) lub Urzędu
Miasta, na terenach zabytkowych – konserwator
zabytków, na terenach, których właścicielem jest

miasto – marszałek województwa. Kwestie wycinek
drzew regulowane są przepisami Ustawy o ochronie
przyrody. Jak już wspomniano wcześniej, zgodnie
z przepisami prawa urzędy zobowiązane są do
umieszczania informacji dotyczących wniosków
oraz decyzji o wycince drzew w publicznie dostępnym wykazie danych. Większość gmin (w tym m.st.
Warszawa) umieszcza takie informacje na Ekoportalu <www.wykaz.ekoportal.pl>. Portal ten jednak
budzi wiele zastrzeżeń i jest bardzo niepraktyczny:
nie pokazuje wszystkich wyników albo źle przetwarza zapytanie, nie dając możliwości uzyskania
żadnego wyniku. Dodatkowo gminy przekazują
dane o różnym stopniu uszczegółowienia – niektóre
podają liczbę drzew do wycinki i ich gatunki, a inne
tylko numer decyzji i informację, że dotyczy wycinki
drzew na danej działce, często brakuje informacji
o przyczynie wycinki. Nie jest to więc przyjazne
narzędzie dla obywateli, którzy chcieliby uzyskać
informacje publiczne w tej kwestii. Natomiast istnieje możliwość wnioskowania do urzędu dzielnicy/
miasta o pełną dokumentację sprawy.
Brak rzetelnej informacji dotyczącej zarządzania drzewostanem, szczególnie w kwestii wycinek, powoduje niepokoje, które mogą przerodzić
się w protesty mieszkańców, tak jak w przypadku
planów wycinki drzew w parku Wielkopolskim
w Warszawie. Mieszkańcy zaniepokojeni, w ich
opinii bezpodstawną wycinką drzew, zorganizowali protesty przeciwko tym planom i akcje edukacyjne pogłębiające świadomość zainteresowanych,
a w konsekwencji merytoryczny dialog z władzami
(rysunek 2). Ostatecznie sporne drzewa zostały

Ramka 1. Dokumenty gwarantujące mieszkańcom dostęp do informacji
o środowisku
Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG
(Dz. Urz. UE L 41 z 14.02.2003).
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 2003 r., nr 78, poz. 706).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 ze zm.).
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Rysunek 2. Akcja protestacyjna mieszkańców przeciwko planom wycinki w parku Wielkopolskim w Warszawie:
jeden z wielu plakatów informujących o protestach (po lewej); drzewa oznaczone przez mieszkańców (po prawej)

wycięte, ale akcja zaowocowała zaangażowaniem
mieszkańców w lokalną politykę, zwieńczonym
sukcesem w wyborach samorządowych. Po trzech
latach od protestów przedstawiciele Ochocian zasiadają w radzie dzielnicy, a jedna z zaangażowanych
osób objęła stanowisko wiceburmistrza.

Lokalne inicjatywy
Dobrą praktyką, pozwalającą na uniknięcie wielu
problemów wywołanych nieprecyzyjną komunikacją, jest informowanie o wycince, zanim do niej dojdzie. W Krakowie urzędnicy wprowadzili w 2015 r.
system informowania o nowych wycinkach. W systemie dostępna jest mapa, na której zaznaczone są
miejsca planowanych wycinek wraz z możliwością
wglądu do decyzji o wycince, jak również miejsca
planowanych nowych nasadzeń.
Innym przykładem partycypacji społecznej jest
akcja „Zaplanuj z nami park”, ogłoszona w ramach
„wspomagania dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu” przez Urząd Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy, Centrum Rozwiązywania Sporów
i Konfliktów przy Uniwersytecie Warszawskim oraz
Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.
W ramach akcji organizowane były warsztaty i spacery z mieszkańcami, opracowano internetową platformę wraz z dedykowanym programowi adresem
mailowym oraz przygotowano pocztówki, których
wypełnienie i wysłanie miało zachęcać do podzielenia się swoimi pomysłami z urzędem (Kraszewski, 2015). W trakcie konsultacji zbierano również

pomysły mieszkańców na nazwę parku. Wszystkie
działania doprowadziły do uwzględnienia oczekiwań mieszkańców w planach dotyczących parku,
m.in. uniknięto niepotrzebnych wycinek drzew,
które każdorazowo na terenie Warszawy budzą
gorące protesty i kontrowersje, tak jak chociażby
głośna sprawa wycinki drzew w parku Krasińskich.
Mało jeszcze wykorzystanym narzędziem komunikacji i edukacji, zarówno mieszkańców, jak
i strony publicznej, jest angażowanie mieszkańców
w kształtowanie swojego otoczenia w ramach projektów obywatelskich (tzw. budżety partycypacyjne
omówione w 8. rozdziale poradnika). Przykładowo
w 2016 r. został zgłoszony i wybrany do finansowania projekt o nazwie „Drzewa dla Wrocławia
– nasadzenia drzew w całym mieście!” (obecnie
już zrealizowany). W jego ramach dokonywane są
nasadzenia w centrum, śródmieściu i bardziej oddalonych częściach miasta. Obecnie jest zgłoszony
we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, w ramach akcji „Wrocław rozmawia”, projekt obywatelski „Nasadzenia drzew na terenach zabytkowych
i w śródmieściu”, zakładający odtworzenie drzew
w centrum, skąd je usunięto, lub wprowadzenie
w miejscach, gdzie nigdy ich nie było.
Wsparciem strony społecznej są programy edukacyjne i publikacje przygotowywane w ramach
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, jak projekt „Zieleń i kropka lokalnie”,
realizowany przez Fundację alter eko na zlecenie
Zarządu Zieleni m.st. Warszawa. Zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciele miasta chętnie uczestniczą w konferencjach i szkoleniach organizowanych
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w ramach takich projektów. Natomiast publikacje
będące ich efektem często są ważnym narzędziem
usprawniającym komunikację społeczną. Przykładowo publikacja Drzeworadnik ( Józefczuk i in.,
2016), wydana przez Fundację alter eko dzięki
projektowi „Zoom na zieleń” dofinansowanemu
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, powstała jako wsparcie osób, które chcą
aktywnie włączać się działania, mające na celu
ochronę drzew w swoim lokalnym środowisku.
Podane zostały tam m.in. informacje o lokalnym,
warszawskim systemie zarządzania zielenią miejską,
wraz z wyjaśnieniem procedur ułatwiających uzyskanie informacji. Zarówno program edukacyjny
jak i publikacja powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób borykających się z problemem
braku zrozumienia urzędowych procedur i dostępu
do informacji publicznej.

Inwestycje a nasadzenia zastępcze
Inną publikacją powstałą z obawy przed niedostateczną ochroną drzew w procesach inwestycyjnych
był Zielony raport (Suchocka i in., 2016), badający kwestie monitoringu decyzji zezwalających
na wycinkę drzew, nasadzeń zastępczych wykonywanych w procesach inwestycyjnych oraz sposobu zarządzania parkami i skwerami na terenie
Warszawy. Celem monitoringu było sprawdzenie
jakości wykonywanych nasadzeń oraz aktualnego
stanu drzew posadzonych w ramach nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji o wycince drzew
w sprawach związanych z inwestycjami na terenie
m.st. Warszawy. W publikacji zdiagnozowano i opisano główne problemy związane z nasadzeniami
zastępczymi oraz sformułowano rekomendacje
i katalog rozwiązań służących poprawie zastanej
sytuacji. Monitoringiem objętych zostało czternaście inwestycji zrealizowanych w sześciu dzielnicach
Warszawy. Łącznie sprawdzono 288 sztuk drzew
nasadzonych w zastępstwie usuwanych. Sprawdzono dziesięć nasadzeń związanych z realizacją
inwestycji przeprowadzanych przez deweloperów
i podmioty prywatne oraz cztery inwestycje miejskie
i publiczne, związane z przebudowami i remontami dróg, uczelni, szkół i przedszkoli. Nasadzenia


wybrane zostały na podstawie decyzji o wycince
drzew uzyskanych z wydziałów ochrony środowiska poszczególnych dzielnic Warszawy. Kolejnym
kryterium wyboru było uzyskanie od wydziału
ochrony środowiska dokumentacji lub informacji
o dokładnym miejscu wykonania nasadzeń (zdarza
się, iż drzewa sadzone są w zupełnie innym miejscu
niż przeprowadzana jest wycinka). Większość wybranych nasadzeń wykonano ponad trzy lata temu,
czyli w momencie prowadzenia badania były już
one po okresie sprawdzenia przez urzędników i po
umorzeniu zawieszonych kar za wycinkę drzew,
co pozwoliło na dokonanie ogólnej oceny jakości
nasadzeń zastępczych wykonywanych w Warszawie oraz sformułowanie zasad usprawnienia komunikacji społecznej w zakresie kontroli nasadzeń
zastępczych. Rekomendacje płynące z raportu
obejmowały zalecenia opracowania standardów
wykonywania inwentaryzacji i zarządzania terenami
zieleni oraz standardów dotyczących wykonywania
planów zarządzania parkami, zinwentaryzowania
zieleni całej dzielnicy, ograniczenia obowiązków
osób odpowiedzialnych za nadzór nad terenami
zieleni (odciążenia pracowników urzędów). Bardzo istotnym postulatem było też włączanie
mieszkańców w bieżące działania na rzecz zieleni,
przykładowo tworzenie dzielnicowych grup i zaangażowanie osób w wykonywanie inwentaryzacji drzew, identyfikację problemów związanych
z drzewami zagrażającymi czy zamierającymi lub
w opiekę nad lokalnymi skwerkami czy zieleńcami.

Jak informować mieszkańców?
W jaki sposób może przebiegać proces poprawy
przepływu informacji? Przykładowo, dostęp do
informacji dotyczącej nasadzeń i wycinek drzew
oraz zarządzania zielenią miejską budził obawy
mieszkańców Wrocławia. Dotychczasowa praktyka władz tego miasta nie przewidywała żadnej
szczególnej formy informowania mieszkańców
o planowanych wycinkach (np. poprzez bieżące
publikowanie wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, które spływają
do urzędu). Skutkowało to różnymi konfliktami lokalnymi, ale też odbierało mieszkańcom
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możliwość współdecydowania o terenach zieleni w perspektywie długofalowej. W raporcie
Fundacji EkoRozwoju z 2014 r. (Lubaczewska,
2014), podsumowującym badania ogólnopolskie,
odnotowano, iż we Wrocławiu (podobnie zresztą
jak w większości miast) czas udostępnienia kopii
decyzji (na pisemny wniosek) przekraczał znacząco terminy określone ustawowo (rysunek 3).
Udostępniono 18 stron dokumentów dziennie, co
zajęło łącznie 120 dni.
Dzięki coraz większym naciskom opinii publicznej (wyrażanym m.in. na spotkaniach Grupy
Dialogu Społecznego ds. Zieleni) magistrat
w 2015 r. uruchomił narzędzie służące informowaniu i komunikacji z mieszkańcami na stronie
<http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gpDecyzjeWSR>. Publikowane są tam podstawowe informacje o wydanych decyzjach (jak nr sprawy,
czy decyzja była pozytywna, czy negatywna, czy
pozwolenie wydano na wszystkie drzewa, ewentualnie publikowane są informacje, czy decyzja
wygasła lub została umorzona i z jakiego powodu,
liczba drzew do usunięcia, liczba drzew do posa-

dzenia w ramach kompensacji, nr działki, do której
odnosiła się decyzja, czy została nałożona opłata
czy nie) z zaznaczeniem lokalizacji odnoszącej
się do działki geodezyjnej. Niestety, zdarza się,
że liczba drzew do usunięcia nie jest podawana.
W procesie uzgodnień strona społeczna wskazywała jednak na to, iż baza powinna zawierać więcej
elementów i być bardziej funkcjonalna niż obecnie,
przykładowo:
• powinny być dołączone wnioski o wydanie
decyzji;
• należy umieszczać wszystkie decyzje (również
te wydane przez Konserwatora Zabytków oraz
Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego);
• oprócz informacji o liczbie drzew i naliczonych
opłatach powinien być podany gatunek drzewa,
jego stan zdrowotny, obwód pnia, wielkość korony i inne;
• sprawna wyszukiwarka powinna pozwalać na
zawężanie zakresu decyzji np. według lat.
W zgłaszanych wnioskach szczególną wagę należy zwrócić na określanie stanu zdrowotnego drzew

Rysunek 3. Czas odpowiedzi (liczony od daty wysłania wniosku) na zapytanie FER o liczbę wydanych decyzji
i liczbę wniosków oraz czas udostępnienia wskazanych we wniosku danych przez właściwe jednostki w miastach
wojewódzkich (Lubaczewska, 2014)
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wskazywanych do usunięcia. W procesie podejmowania decyzji o wycince ważne jest doprecyzowanie,
co znaczy zły stan zdrowotny, często pochopnie
wpisywany we wnioskach. Dlatego istotne jest
określenie, czy drzewo jest żywe, czy martwe; jeżeli żywe, wskazane jest określenie jego kondycji
z zastosowaniem wybranej metody, przykładowo
skali Rollofa (Rollof, 2001).

Udostępnianie informacji
nt. właściwych zasad pielęgnacji
drzew
Odpowiedzialność za zieleń we Wrocławiu jest
podzielona według zarządców. ZZM odpowiada
za tereny zieleni, a na zlecenie Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta – za zieleń w pasach drogowych. Zarząd Zasobu Komunalnego i spółka
Wrocławskie Mieszkania odpowiadają za tereny
mieszkaniowe (wnętrza kwartałów kamienic,
podwórka przy blokach), za tereny placówek
oświatowych – dyrektorzy tych placówek. Ponieważ nie ma żadnych wytycznych wspólnych
dla tych wszystkich jednostek, sposób działania
każdej z nich jest różny. Wiosną 2018 r. okaleczono drzewa na terenie jednej ze szkół. Fundacja
EkoRozwoju wraz ze Stowarzyszeniem Ochrony
Drzew „miastoDrzew” zareagowała wysłaniem
zgłoszenia o zniszczeniu drzew, co poskutkowało
zorganizowaniem dla dyrektorów przedszkoli
i szkół wszystkich stopni spotkania informacyjnego. Odbyło się ono w trzech turach po jednej
godzinie zegarowej. O tym, jak drzewo rośnie, oraz
o jego prawidłowej i nieprawidłowej pielęgnacji
opowiadał pracownik Fundacji i jednocześnie założyciel Instytutu Drzewa.
Innym przykładem skutecznej komunikacji jest
udział przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych (Fundacji EkoRozwoju) w Radzie ds.
Ekologii i Zieleni. Rada, która powstała na mocy
zarządzenia Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2017 r., pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach
dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kierunków rozwoju,
kształtowania i utrzymania terenów zieleni oraz


wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu miasta.
Jak wynika z opinii prawnej przygotowanej
przez radczynię Magdalenę Bar na potrzeby raportu
„Strażnicy natury – społeczny monitoring dostępu
do informacji publicznej” (FER, 2014), dane o dokumentach podlegających wpisaniu do publicznie
dostępnych wykazów często są umieszczane w tych
wykazach z dużym opóźnieniem (półrocznym
i większym). Spora część danych nie jest w ogóle
wpisywana. W przypadku gdy żądana informacja
jest jednocześnie informacją publiczną i informacją
o środowisku i gdy wnioskodawca w swoim wniosku
powołuje się na Ustawę o dostępie do informacji
publicznej, organ zobowiązany do udostępniania
informacji powinien zastosować tryb udostępniania
przewidziany w Ustawie o ocenie oddziaływania na
środowisko. Ponadto spełnienie obowiązku umieszczania danych w wykazie wymaga umieszczenia
w BIP danego organu lub linku do Ekoportalu
bądź do innego portalu (np. do portalu Ekokarty).
Wynika to z art. 1 ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej, zgodnie z którym: „Przepisy
ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi”. Przepis
ten oznacza, że w przypadku udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie pierwszeństwo
mają przepisy szczególne, czyli Ustawa o ochronie
środowiska (i ewentualnie rozporządzenia wydane
na jej podstawie).

Zakończenie
Podsumowując należy stwierdzić, że w zakresie
usprawnienia komunikacji pomiędzy społeczeństwem a zarządcami terenów publicznych niezbędne jest:
• tworzenie standardów informowania mieszkańców na temat planowanych wycinek drzew
na terenach należących do miasta, a w szczególności na terenach zieleni miejskiej;
• wypracowanie i określenie standardów nasadzeń zastępczych w procesach inwestycyjnych, realizowanych zarówno przez podmioty
prywatne (m.in. deweloperów), jak i jednostki
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miejskie, oraz odrębnych w przypadku osób
fizycznych. Standardy te powinny bazować na
odtworzeniowej wartości drzew;
• tworzenie standardów w zakresie wykonywania
oględzin, zawierających informacje dotyczące
tego, co powinien zawierać protokół z oględzin.
Precyzyjna informacja może być przekazywana
mieszkańcom wieloma kanałami komunikacyjnymi.
Mogą to być dedykowane strony internetowe, prasa
lokalna, profile w mediach społecznościowych, wysyłka listów czy wiadomości mailowych.
W kontekście opisanych wyzwań staje się jasne,
że w celu usprawnienia zarządzania zielenią na terenach miast niezbędne jest przyjęcie standardów,
w tym pielęgnacji, które byłyby wprowadzane zarządzeniem prezydenta i przekazywane jednostkom
odpowiedzialnym za drzewa.

Innym rozwiązaniem może być publikowanie
na stronie ZZM poradników, wytycznych wspierających dobre praktyki i edukację wszystkich grup
społecznych, ułatwiających komunikację pomiędzy
stroną publiczną a społeczną.
W procesie partycypacji kluczowa wydaje się
poprawa przepływu informacji pomiędzy urzędem
a mieszkańcami. Można ją osiągnąć dzięki uprzedzaniu o planach miasta w zakresie zarządzania
zielenią, w tym o wycinkach czy nasadzeniach, tworzeniu grup koordynujących i inicjujących działania
związane z zielenią, składających się z przedstawicieli strony urzędowej oraz mieszkańców (jak Rady
ds. Zieleni wspierające lokalne komisje dialogu społecznego przy Prezydent m.st. Warszawy i uwzględniające głosy NGO i mieszkańców), wykorzystaniu
potencjału mieszkańców w kwestiach kształtowania
polityki dotyczącej zieleni w mieście.
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STUDIUM PRZYPADKU 6.1

Społeczny monitoring drzew w Łodzi na Starym
Polesiu
Szymon Iwanowski
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

w marcu 2017 r. zorganizowałem spotkanie, na
które zaprosiłem mieszkańców, specjalistów, radnych miejskich oraz urzędników odpowiedzialnych
za zarządzanie zielenią w Łodzi. W jego trakcie
zastanawialiśmy się nad przyczynami opisanych
wydarzeń, określiliśmy ramy prawne, w jakich
działają osoby zarządzające zielenią, wskazaliśmy
podstawowe korzyści z istnienia zieleni w centrach
miast oraz podjęliśmy pewne zobowiązania dotyczące przyszłości.
Innym z efektów spotkań z marca 2017 r.
było zawiązanie grupy mieszkańców Łodzi, którzy zobowiązali się do społecznego wykonania

fot. Szymon Iwanowski

Stare Polesie jest zaniedbanym osiedlem w centrum
Łodzi, z bardzo niskim współczynnikiem udziału
zieleni publicznej: 0,5 m2 zieleni na 1 mieszkańca,
a więc znacznie poniżej normatywu urbanistycznego,
wskazującego konieczność zapewnienia w centralnych obszarach miasta co najmniej 5 m2 terenów
zieleni na mieszkańca. Do początku 2017 r. zły stan
zieleni wysokiej na osiedlu pogłębiał się: tworząc
parki kieszonkowe i ulice–ogrody dokonano wielu
wycinek dużych drzew, zaś jakość wprowadzanych
do tamtej pory nowych nasadzeń była niedostateczna.
Po najdrastyczniejszej „interwencji” (wycinka
kilkunastu dużych drzew przy ul. Pogonowskiego)

Rysunek 4. Prelekcja chirurga drzew Marka Kubackiego dla Społecznych Opiekunów Drzew, wrzesień 2018 r.
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oprac. Maria Apoleika, Psie Sucharki

Rysunek 5. Plakat do projektu Społecznych
Opiekunów Drzew

inwentaryzacji zieleni wysokiej na Starym Polesiu. Nazwaliśmy ich Społecznymi Opiekunami
Drzew (aktualnie grupa liczy 100 osób). Społecznym opiekunem może zostać każdy i każda, kto
poprzez osobiste działanie pragnie wpłynąć na
poprawę jakości zieleni wysokiej w mieście. Organizujemy spotkania, prelekcje, spacery, udostępniamy wzory pism urzędowych oraz tłumaczymy,
jakie kompetencje w zarządzaniu zielenią mają
poszczególne wydziały magistratu. Nade wszystko
jednak uczymy się, zdobywamy wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów i praktyk pielęgnacji
drzew w trudnych warunkach miejskich.
Po cyklu edukacyjnych i roboczych spacerów
oraz spotkań, w trakcie których inż. Marek Kubacki, dendrolog i chirurg drzew z 35-letnim doświadczeniem, przeszkolił mieszkańców w zakresie
zadań inwentaryzatora oraz przedstawił instrukcję
wypełniania karty inwentaryzacyjnej, przystąpiliśmy do działania. Do jesieni udało się zinwentaryzować niewielką część drzew. Prace zawieszono
po tym, gdy w jesiennej edycji Budżetu Obywa-

telskiego poparcie mieszkańców zyskał wniosek
na profesjonalną inwentaryzację zieleni wysokiej
na osiedlu. Do końca bieżącego roku (2018) wybrana w przetargu firma przedstawi wyniki prac
inwentaryzacyjnych.
Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekt
edukacyjny pod tytułem „Społeczni Opiekunowie
Drzew”, finansowany z Miejskiego Programu Mikrograntów. W jego ramach inż. Kubacki prowadzi
cykl 12 prelekcji o roli zieleni wysokiej w mieście,
o doborze gatunkowym do nasadzeń miejskich,
diagnozowaniu, chorobach i szkodnikach drzew,
sposobach pielęgnacji zieleni wysokiej oraz historii
zarządzania zielenią w Łodzi.
Odbył się spacer „Szlakiem najcenniejszych
okazów drzewostanu Łodzi”, w trakcie którego
Marek Kubacki pokazał uczestnikom nie zawsze
rozpoznawane i doceniane okazy śródmiejskich
drzew (jak np. perełkowiec, kłęk kanadyjski czy
klon ściętolistny) oraz nakreślił wątpliwości związane ze sposobami pielęgnowania terenów zieleni
w historycznych fragmentach miasta. W opinii
uczestników było to spotkanie kształcące, otwierające oczy na kwestie całościowego zarządzania
zielenią w dużym mieście, nade wszystko zaś budzące świadomość, w jakim stopniu przyroda może
budować tożsamość miejsca.
Z końcem września odbyliśmy wycieczkę do
Szkółki Dużych Drzew w Badowie Górnym,
podczas której doświadczona kadra objaśniła
w praktyce (z prezentacją sprzętu włącznie) sposoby przesadzania drzew. Rozwiane zostały mity
narosłe wokół tematu ograniczeń i możliwości
nasadzeń w centrach miast. Nade wszystko zaś
mieliśmy okazję poznać szczegółowo wymagania,
w oparciu o które zarządza się zielenią wysoką
w miastach.
Jest oczywiście za wcześnie, by działania
Społecznych Opiekunów Drzew w Łodzi
podsumowywać. Znajdujemy się na etapie
kształtowania grupy i planowania kolejnych,
merytorycznych działań. Obserwujemy rosnące
zainteresowanie mediów: telewizji, radia, prasy
– lokalnych i ogólnopolskich. Z jednej strony
chodzi naturalnie o to, by fachowa wiedza docierała do jak największej grupy mieszkańców,
z drugiej jednak rozumiemy, że samą edukacją
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mieszkańców nie zmienimy złej sytuacji zieleni
wysokiej. Potrzeba działań bardziej skutecznych, mających realny wpływ na kondycję drzew
w Łodzi hic et nunc.
Jako organizator mam satysfakcję, że Społeczni
Opiekunowie Drzew zostali wyposażeni w solidną
dawkę wiedzy płynącej z praktyki, która pomoże im
ocenić, czy dobrze zadbano o drzewa na przebudowywanej ulicy, którzy wiedzą, jakie zagrożenia wiążą
się z uszkodzeniami drzew, jak je profesjonalnie
diagnozować i pielęgnować. Opiekunowie potrafią



dzisiaj ocenić stan drzewa, patrząc na ilość i rozkład
posuszu w jego koronie. Rozumieją, jaka kondycja drzewa wskazuje na konieczność usunięcia, ale
wiedzą też, że dojrzałe drzewa należy w centrach
miast ratować za wszelką cenę, bo rekompensaty
nie ma. Nade wszystko zaś wiedzą, że przesadzanie
dużych drzew jest możliwe, ale wymaga szczególnych zabiegów i myślenia w zarządzaniu zielenią
z dwu-, trzyletnim wyprzedzeniem, wymaga – jednym słowem – rzetelnego, świadomego planowania
i budżetowania.
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STUDIUM PRZYPADKU 6.2

ZielonyŻoliborz – narzędzie komunikacji
społecznej
Tomasz Niewczas
ZielonyŻoliborz
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Facebookowa platforma ZielonyŻoliborz (ZŻ)
powstała w 2016 r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców na dostęp do rzetelnej informacji o zieleni w warszawskiej dzielnicy Żoliborz.
W ciągu kilku lat niekomercyjnej działalności,
a także funkcjonalnej i merytorycznej ewolucji, zyskała około 2000 osób „obserwujących” stronę oraz
grono odbiorców postów na poziomie 1000–5000,
z maksymalnym zasięgiem 67 000 osób. Strona
stała się prekursorem działań z zakresu komunikacji na linii urzędnik–mieszkaniec. Pomimo
kameralnej tematyki związanej głównie z problemami jednej dzielnicy oraz zagadnieniami typowo
przyrodniczymi i przestrzennymi, stała się wzorcem, umacniając swoje znaczenie w kształtowaniu
lokalnej polityki, także informacyjnej związanej
z zielenią.

Przez pierwszy okres ZŻ prowadzony był jako
projekt społecznikowski, pełniąc głównie rolę
edukacyjną. Obowiązujący wówczas w Warszawie
rozproszony system administrowania zielenią wywoływał wśród mieszkańców zamęt informacyjny,
dotyczący podziałów kompetencyjnych, administracyjnych i przestrzennych. Przejmując rolę lokalnego
koordynatora, a także angażując się w komentowanie projektów kolejnych edycji budżetów obywatelskich, platforma stała się miejscem dostępu do
wiarygodnych informacji dla osób ich szukających,
takich jak burmistrzowie, radni, przedstawiciele
lokalnych stowarzyszeń oraz organizacji przyrodniczych, a także aktywni mieszkańcy.
W 2017 r., m.in. dzięki wypracowanej i ugruntowanej pozycji oraz zaufaniu dyrektora Zarządu
Zieleni m.st. Warszawy (ZZW), ZielonyŻoliborz

Rysunek 6. Statystyki polubień facebookowej platformy ZielonyŻoliborz w pierwszych dwóch latach
funkcjonowania (2016–2018)
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fot. Tomasz Niewczas

Rysunek 7. Przykładowa informacja o planowanych wycinkach

stał się nieoficjalną stroną związaną z nowo powstałą jednostką miejską. Rola edukacyjna platformy została wzbogacona o wykonawczą, stając
się miejscem codziennego dialogu z żoliborzanami,
zyskując przełożenie na rzeczywistą sytuację przyrodniczą i przestrzenną. ZielonyŻoliborz wykorzystywany jest przy wielu codziennych sytuacjach,
takich jak:
• informowanie o wycinkach;
• informowanie o zamknięciach obiektów zieleni;
• informowanie o nocnych pracach pielęgnacyjnych drzewostanu związanych z koniecznością
wyłączenia trakcji tramwajowych;
• zbieranie informacji o uszkodzonych wygrodzeniach parkingowych na terenie dzielnicy;
• zbieranie informacji o stanie zieleni w sytuacjach kryzysowych (np. monitoring rozprzestrzeniania się ćmy bukszpanowej, rozeznanie
lokalizacji wiatrołomów i wykrotów, zgłaszanie
pękniętych gałęzi);
• społeczny monitoring prawidłowości podlewania młodych nasadzeń przez wykonawców
oraz realnego standardu wykonywanych przez
nich prac;
• informowanie o lokalizacji terenów celowo
niekoszonych i niegrabionych;
• pomoc mieszkańców przy wykonywaniu dokumentacji fotograficznych wybranych terenów;


• konsultacje społeczne w sytuacji wątpliwości
decyzyjnych.
Dotychczas najbardziej spektakularnym
przykładem „alternatywnych” działań z wykorzystaniem informacji w terenie oraz mediów
społecznościowych (ZŻ) są interwencje związane
z wycinką czterdziestu przedwojennych klonów
srebrzystych w obwodnicowej, dwurzędowej alei
w parku Żeromskiego, który jest miejscem niezwykle popularnym wśród mieszkańców, objętym
ścisłą ochroną konserwatorską. Wycinka wynikała
z tragicznego stanu fitosanitarnego drzew, w połączeniu z wieloletnim brakiem pielęgnacji oraz
zbliżającym się początkiem sezonu ochronnego
ptaków. Plan działań informacyjnych, po uzyskaniu decyzji Konserwatora Zabytków oraz RDOŚ,
ustalono następująco:
1. Kameralne spotkania z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń.
2. Zawieszenie na bramach parku kart informujących o przebiegu procesu wymiany drzew na
przestrzeni roku – od wycinek do nasadzeń
kompensacyjnych.
3. Umieszczenie na każdym drzewie przeznaczonym do usunięcia kart informacyjnych,
zawierających m.in. zdjęcie tomograficzne
danego pnia, cytat z decyzji, informację, że
nastąpi nasadzenie zastępcze, oraz kontakt do
administratora.
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4. Poinformowanie Polskiej Agencji Prasowej
oraz Straży Miejskiej.
5. Pojawienie się 3 dni przed rozpoczęciem prac
na stronie ZZW krótkiej informacji zawierającej linki do dokumentów – decyzji Konserwatora Zabytków, decyzji RDOŚ oraz pełnej
inwentaryzacji tomograficznej drzewostanu
wykonanej kilka lat wcześniej.
6. Udostępnienie macierzystego wpisu ze strony
ZZW przez ZielonyŻoliborz, a następnie
ponowne udostępnienie go przez stowarzyszenia i dotarcie tym samym do rozległego
grona odbiorców z pierwotną informacją, tzn.
decyzjami i ekspertyzami.
7. Bieżące moderowanie internetowych dyskusji,
publikacja zdjęć wyciętych drzew, przekrojów
pni, tłumaczenie konieczności podjętych kroków.
Publikacja treści kilka dni przed wycinką zwiększyła wiarygodność, uspokoiła nastroje (np. każdy
mógł zobaczyć na pniach owocniki grzybów opisywane w decyzjach) i dała czas na pożegnanie się
żoliborzan z drzewami. Skuteczność tych działań

potwierdza zerowy bilans skarg i protestów, a także
brak konieczności interwencji służb, co w przypadku tak trudnych prac wycinkowych jest osiąg
nięciem wyjątkowym.
ZŻ lub analogicznie funkcjonująca platforma
informacyjna w środowisku mediów społecznościowych stanowić może realne narzędzie pracy
osób zajmujących się zielenią, także pracowników
terenowych. Rzetelne prowadzenie strony rozpatrywać należy wielopłaszczyznowo, także w kategoriach inwestycji w czas pracy. Początkowe z pozoru
nieprzynoszące efektów i żmudne zaangażowanie
w przygotowywanie i publikację treści po czasie zaczyna przynosić zauważalne czasowe oszczędności,
choćby poprzez ograniczenie liczby skarg podczas
wycinek drzew lub interwencyjnych zgłoszeń za
pośrednictwem miejskiego systemu alarmowego.
Odrębnym zagadnieniem są korzyści wizerunkowe,
jakie czerpie firma, w tym przypadku instytucja
miejska, których żartobliwym podsumowaniem
może być mianowanie przez mieszkańców inspektora ZZW „królem dzielnicowej zieleni”.
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STUDIUM PRZYPADKU 6.3

Park Grabiszyński we Wrocławiu – sytuacje
konfliktowe i zaangażowanie społeczne
Marzena Suchocka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sabina Lubaczewska
Fundacja EkoRozwoju
Aleksandra Zienkiewicz
Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”
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Zimą 2018 r. w parku, na zlecenie Zarządu Zieleni
Miejskiej we Wrocławiu (ZZM), firma wykonawcza
rozpoczęła wycinkę suchych drzew w ramach prac
pielęgnacyjnych. Niestety doszło do nieprawidłowości i nierzetelnej realizacji prac, skutkiem czego
usunięto nie tylko uschnięte drzewa, ale też takie
w dobrym stanie oraz zniszczono poszycie parku
przez użycie ciężkiego sprzętu. Wywołało to duże
oburzenie użytkowników parku, którzy bardzo
aktywnie zainterweniowali w tej sprawie. Prace
ostatecznie zostały wstrzymane, przeprowadzono
postępowanie wyjaśniające oraz zlecono prace
niezależnym ekspertom w celu opracowania tzw.

Rysunek 8. Przykład dokumentacji
fotograficznej ilustrującej problem zawarty
w opracowaniu „Oczekiwania Społecznej
Rady Parku Grabiszyńskiego dotyczące
pielęgnacji i rewaloryzacji zieleni”, polegający
na całkowitym zaniku roślinności z warstwy
runa i podszytu na skutek rozjeżdżania
ciężkim sprzętem i wydeptywania


planu prac naprawczych dla parku. W odpowiedzi
na zastrzeżenia dotyczące gospodarowania parkiem
powstała Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego
– nieformalne ciało społeczne złożone z mieszkańców, aktywistów, przyrodników, przyjaciół parku
Grabiszyńskiego. W komunikacji z mieszkańcami
wykorzystuje m.in. stronę Społeczna Rada Parku
Grabiszyńskiego na profilu społecznościowym
Facebook. Wkrótce po dokonanych wycinkach,
w marcu 2018 r., rada wystąpiła z pisemnym stanowiskiem do władz miasta, formułując Oczekiwania
Społecznej Rady Parku Grabiszyńskiego dotyczące
pielęgnacji i rewaloryzacji zieleni.
Rada Społeczna Parku uczestniczyła również
w szeregu spotkań, mających na celu opracowanie Planu Prac Naprawczych dla parku. Brała też
aktywnie udział w konsultacjach tzw. masterplanu
dla parku Grabiszyńskiego, na który składały się
m.in. spotkania warsztatowe oraz spacery badawcze w parku. Masterplan to w zamierzeniu dokument, który określi kierunki modernizacji parku,
zdefiniuje priorytety inwestycyjne i da podstawy
do przyszłego zarządzania parkiem. W kolejnych
edycjach budżetu obywatelskiego wielość wniosków
mieszkańców pokazała, że sposób zagospodarowania i oczekiwania wobec parku nie są oczywiste i często pozostają rozbieżne. Uznano, iż park
wymaga spójnego dokumentu, który powinien być
podstawą do przyszłego zarządzania. Ponadto, na
skutek szerokiej dyskusji na temat zarządzania
zielenią w parku Grabiszyńskim, zdecydowano
o utworzeniu sformalizowanej Rady Parku, a ZZM
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Rysunek 9. Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego
promowała pozostawianie martwego drewna
w parku, pod hasłem „przewróciło się, niech leży”

Rysunek 10. Stoisko Społecznej Rady Parku
Grabiszyńskiego podczas Pikniku Rady Osiedla
Grabiszyn Grabiszynek ze zorganizowanym
quizem dendrologicznym, kinem i spacerami
dendrologicznymi

ogłosił nabór na członków Rady ds. Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu. „Rada będzie ciałem
doradczym w sprawach dotyczących zagospodarowania i utrzymywania parku Grabiszyńskiego
we Wrocławiu. Rada będzie powoływana na okres
2 lat. Rada będzie składać się z 9 członków. Wśród
nich dwa miejsca będą zarezerwowane dla przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, miejsce kolejne dla przedstawiciela Rady Osiedla Grabiszyn
Grabiszynek. Pozostałe miejsca będą należały do
organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli grup
formalnych i nieformalnych”.
W wyniku nieprawidłowości w parku Grabiszyńskim zawiązała się także grupa Zieleń Wrocławska na portalu społecznościowym Facebook.
Skupia ona osoby, którym bliskie są sprawy zielonej infrastruktury miasta. Na forum poruszane
są tematy nieprawidłowej pielęgnacji, niepodlewania młodych drzewek, doboru gatunków drzew
do siedliska i innych warunków, walki z jemiołą
i kontrowersji wokół tego tematu itp. Władze lokalne traktują grupę jako źródło informacji, ale
też platformę komunikacyjną, pozwalającą na
kontakt z mieszkańcami i ich edukację. Grupa
zorganizowała akcję liczenia suchych nowo sadzonych drzewek na terenie Wrocławia, a także
dojrzałych uschniętych drzew. Zebrała też pomysły
dotyczące niskokosztowych zmian w zarządzaniu
zielenią w mieście oraz tworzenia nowej zieleni.
Administratorzy grupy występują o informację
publiczną do właściwych organów, np. w kwestii
pomników przyrody. Wraz ze Stowarzyszeniem
Ochrony Drzew „miastoDrzew” grupa zaapelowała
do Prezydenta Miasta o opracowanie standardów
dotyczących pielęgnacji i ochrony drzew w czasie
procesów inwestycyjnych, a także zasad właściwej
pielęgnacji młodych drzew. Wnioskowano również
o powołanie w jednostkach miejskich, które zlecają inwestycje, pracowników stojących na straży
przestrzegania standardów na terenie Wrocławia.
Grupa obecnie liczy ponad 600 członków, skupia
się na zidentyfikowanych problemach i próbach
ich rozwiązania we współpracy z odpowiednimi
jednostkami miejskimi.
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Ramka 2. Wybrane oczekiwania Społecznej Rady Parku Grabiszyńskiego
sformułowane w odpowiedzi na nieprawidłowości w zarządzaniu parkiem –
fragment raportu przekazanego urzędnikom miasta
Oczekujemy:
I.	Odbudowy trójwarstwowej struktury roślinności ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
właściwych dla parku Grabiszyńskiego (rośliny lasów grądowych);
II.	Ograniczenia koszenia trawy do obszarów rekreacyjnych oraz zmiany części trawników na łąki,
koszone jedynie dwa razy w sezonie:
1.Odbudowy runa i warstwy ściółki;
2.Odbudowy warstwy podszytu;
3.Odbudowy drzewostanu;
III.	 Wprowadzenia regularnego mulczowania jako zabiegu pielęgnacyjnego;
IV.	Odbudowy, zabezpieczenia i zapewnienia miejsc lęgowych (suche pnie, kłody, gałęzie, drzewa
niezagrażające użytkownikom parku);
V.	Minimalizowania użycia lub całkowitego zaprzestania używania inwazyjnego sprzętu i maszyn
(grabie zamiast dmuchaw);
VI.	Pozostawienia niekoszonego pasa zieleni wzdłuż rzeki Grabiszynki;
VII.	Stałego nadzoru nad sposobem prowadzenia prac pielęgnacyjnych w parku i natychmiastowej
reakcji w przypadku nieprawidłowości;
VIII.	Regularnych kontroli stanu roślin i siedlisk w parku przez specjalistów – publiczne raporty,
dostępne informacje o stanie bieżącym, spotkania z mieszkańcami.
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