
 

Uchwała nr 9/2015 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

z dnia 22 kwietnia 2015 roku 

w sprawie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa 

 

 
Biorąc pod uwagę pogarszający się stan drzew – pomników przyrody na terenie miasta 

Krakowa, brak monitoringu pomników przyrody, brak zabiegów pielęgnacyjnych przy 
jednoczesnym samowolnym dokonywaniem cięć w koronach przez osoby nieuprawnione na 
zlecenie firm deweloperskich, telekomunikacyjnych, energetycznych, a w konsekwencji 
usuwanie drzew ze stratą przyrodniczą i ku zgorszeniu społeczeństwa,   
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wnioskuje do Rady Miasta Krakowa                          
o przyjęcie uchwały w sprawie ochrony pomników przyrody.  

Komisja wnosi o zobowiązanie Urzędu Miasta Krakowa do opracowania systemu 
monitoringu pomników przyrody zawierającego: 

I Wykonanie aktualnej inwentaryzacji szczegółowej drzew pomników przyrody na terenie 
Miasta Krakowa w tym:  

1. Opracowanie w formie opisowej zawierające  
a) przedmiot i zakres opracowania oraz opis przyjętej metodyki wykonania,  
b) szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych pomników przyrody, zawierający 

nazwy rodzajowe i gatunkowe, aktualne pomiary (obwód pnia na wysokości 1,30 
m. nad powierzchnią gruntu, wysokość drzewa, średnica korony),  

c) aktualny opis wartości przyrodniczej oraz stanu zdrowotnego 
zinwentaryzowanych drzew,  

d) aktualną ocenę warunków siedliskowych danego drzewa i wskazania możliwości 
ich poprawy,  

e) wyszczególnienie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych z określeniem 
ważności oraz kolejności ich realizacji,  

f) zestawienie tabelaryczne pomników przyrody z uwzględnieniem m.in. ich 
parametrów, lokalizacji, własności nieruchomości, na których rosną,  

g) aktualną dokumentację fotograficzną z opisem zdjęć uwzględniającą cały pokrój 
drzewa, ewentualne ubytki pnia, wyłamania gałęzi, uszkodzenia – w formie 
cyfrowej, 

h) podsumowanie wraz z wnioskami i zaleceniami  
2. Opracowanie dla wszystkich zinwentaryzowanych drzew kart diagnostycznych 

pomnika przyrody ożywionej, w której wpisywane będą informacje uzupełniające po 
kolejnych przeglądach. 

3. Opracowania o których mowa w pkt. 1,2 wg zasad i wzoru zawartego w: Krzysztof 
Kasprzak, Ochrona pomników przyrody. Zasady postępowania administracyjnego, 
Wydawnictwo Abrys, Poznań  2005. 

4. Naniesienie każdego zinwentaryzowanego pomnika przyrody na wycinek mapy 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1-500 terenu, na którym pomnik się znajduje  

5. Naniesienie i wyszczególnienie lokalizacji wszystkich pomników przyrody na plan 
miasta, np. w skali 1:10 000  

6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego pielęgnacji pomników przyrody.  

7. Upublicznienie na stronie internetowej danych określonych w pkt. 1, 4, 5 
 



II Wprowadzenie obowiązkowego monitoringu pomników.  

Każdy pomnik przyrody powinien podlegać obowiązkowemu przeglądowi stanu 
zdrowotnego co najmniej raz na 5 lat. 

Prace pielęgnacyjne, korekcyjne, techniczne mogą być wykonywane wyłącznie przy 
spełnieniu następujących warunków: 
 cięcia sanitarne drzewa winny zostać przeprowadzone przez osobę legitymującą się 

posiadaniem zaświadczenia ukończenia kursu II stopnia pielęgnacji drzew parkowych, 
pomnikowych i innych ozdobnych oraz kursu III stopnia dla inspektorów nadzoru prac 
przy pielęgnacji drzew parkowych, pomnikowych i innych ozdobnych; 

 przy wykonywaniu cięć sanitarnych – należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju 
drzewa, 

 wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika 
przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie, 

 przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży w Wydziale Kształtowania środowiska 
Urzędu Miasta Krakowa informację o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia 
prac 

 po wykonaniu zabiegów Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 
celem kontroli przeprowadzi oględziny poddawanego zabiegom pomnika przyrody. 

Wszystkie wykonywane zabiegi powinny być odnotowane w karcie diagnostycznej 
pomnika przyrody. 
Zniesienie formy ochrony pomnika przyrody może nastąpić wyłącznie w wyniku uchwały 
Rady Miasta Krakowa, poprzedzonej opinią Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. 
Środowiska oraz ekspertyzą dendrologiczną. Wniosek do Rady Miasta Krakowa w sprawie 
zniesienia formy ochrony oraz o opinię KDO ds. środowiska, powinien nastąpić w okresie 
wegetacyjnym, w celu umożliwienia oceny stanu drzewa. Ekspertyza dendrologiczna 
powinna zawierać informację na temat możliwości i kosztów przeprowadzenia zabiegów 
umożliwiających zachowanie pomnika przyrody.  

 

 

 
 
 
 


