
 
 

Uchwała nr 22/2015 
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

z dnia 25 listopada 2015 roku 

 
 

W ostatnim czasie byliśmy świadkami licznych sporów i konfliktów społecznych 
związanych z usuwaniem drzew w Krakowie (m.in.  sprawa  zezwolenia na usunięcie   75  drzew 
przy  al. 3 maja). Na problem ten zwracają również uwagę radni miejscy oraz massmedia.  
Zdaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska niezbędny jest większy udział 
organizacji społecznych mający na celu zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie 
decyzyjnym oraz uspołecznianie procedur związanych z ochroną zieleni i zwiększanie społecznego 
udziału w podejmowaniu decyzji. Uważamy, że organizacje ekologiczne powinny we współpracy                   
z administracją współtworzyć i brać odpowiedzialność za stan obszarów zielonych na terenie 
Krakowa uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych związanych z usuwaniem drzew. 
Podstawą prawną do takich działań za przepisy ustaw: 
 Kodeks postępowania  administracyjnego: 

 Art. 31. § 1. zgodnie z którym organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby 
występować z żądaniem: dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest                               
to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny; 

 Art. 31. § 4. zgodnie z którym organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie                   
w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna,                   
że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele 
statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny.  

 Art. 31. § 5. zgodnie z którym organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu 
na prawach strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi 
swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. 

 Art. 8 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa               
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zgodnie z którym organy 
administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środo-wisku i jego ochronie 
znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.  

W  szczególności z wracamy uwagę na art. 31. § 4. Kodeksu postępowania  administracyjnego. 
Uważamy, że  w oparciu o ten przepis Wydział  Kształtowania Środowiska w przypadku  wszczęcia  
postepowania  administracyjnego w sprawie zezwolenia na  usunięcie większej ilości  drzew 
(powyżej10) lub usunięcia drzew w lokalizacjach szczególnie istotnych ze względów  
przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, społecznych powinien informować  o  wszczęciu 
takiego postepowania  aktywne organizacje  ekologiczne i  lokalne. 
 
Zdaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wskazane byłoby: 
 udostępnienie organizacjom ekologicznym opracowanych przez UMK dokumentów 

określających standardy postępowań podczas prowadzenia postępowania administracyjnego                    
w sprawie zgody na usunięcie drzew i krzewów oraz kryteriów wydawania decyzji w tych 
sprawach, a jeżeli takie  procedury  nie są opracowane to przystąpienie  do ich  sporządzenia                   
w porozumieniu z  organizacjami  ekologicznymi oraz Komisją Dialogu Obywatelskiego                         
ds. Środowiska 

 organizowanie cyklicznych spotkań pracownika Wydziału Kształtowania Środowiska UMK                      
z przedstawicielami organizacji ekologicznych (w okresie jedno lub dwutygodniowym), podczas 
których przekazywana byłaby informacja na temat złożonych wniosków o zgodę na usunięcie 
drzew. 

 
Za niezbędne uważa Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska również  zakończenie 

procesu obiecywanej od  2 lat  zmiany publicznie  dostępnego  wykazu wszczętych postępować  
administracyjnych w  sprawie  zezwolenia na usunięcie  drzew i krzewów. 



 
 
Organizacje ekologiczne kilkakrotnie zwracały uwagę na niedoskonałość prowadzonego przez 
Urząd Miasta Krakowa systemu prowadzenia wykazu postępowań w sprawie usuwania drzew oraz 
wydawanych decyzji. Wydział Kształtowania Środowiska tłumaczył sytuację wadliwym systemem 
Ekoportal (wg pracowników Wydziału opóźnienia w publikowaniu informacji wynikały                                
z trudnościami w łączności z tym systemem) i zapowiadał, że sytuacja poprawi się po 
wprowadzeniu własnego miejskiego systemu informacji elektronicznej.  System taki powstał                           
i poprawił sytuację, lecz nadal były do niego krytyczne uwagi - pierwszy raz w 2011 r. podczas 
Forum Mieszkańców Krakowa - uwagi w zakresie ochrony środowiska zostały przekazane                               
do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Problem był poruszany m.in.                   
na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 15.05.2013. Na posiedzeniu 
tym pracownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że                
w przyszłym roku (czyli w 2014 r.) ma zostać uruchomiony System Elektronicznych Usług 
Publicznych, w którym znajdą się nowe narzędzia z funkcjonalnościami ułatwiającymi dostęp                     
do sortowania informacji.  
Prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody poruszył problem również podczas konferencji                
nt. Zintegrowanego Systemu Monitorowania Danych przestrzennych dla Poprawy Jakości Powietrza 
w Krakowie. Udzielono wówczas informacji, że nowy system informacji w zakresie publikacji 
ogłoszeń dotyczących środowiska zostanie uruchomiony do kwietnia 2015 r. Obecnie nowy system 
nadal nie działa, natomiast istniejący jest prowadzony wadliwie. Urzędnicy Wydziału Kształtowania 
Środowiska tłumaczą się opóźnieniami w uruchomieniu systemu informatycznego, jednocześnie  nie 
potrafiąc podać terminu  wdrożenia  systemu. 
 
 

 


