STOSOWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
W OBRĘBIE KORON DRZEW
Wiele osób prywatnych, firm, wspólnot mieszkaniowych i różnych instytucji
przystępuje do prac porządkowych w swoim otoczeniu w okresie wiosny lub jesieni. Podczas
tych prac często dochodzi do drastycznych cięć koron drzew, powodując wręcz ich
„ogławianie”, a tym samym oszpecanie. Od dnia 20 lipca 2010 r. nastąpiły istotne zmiany
w
prawie,
zmieniła
się
bowiem
ustawa
z
dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.),
w której pojawiły się zapisy znacznie zaostrzające warunki stosowania zabiegów
pielęgnacyjnych (przycinania) w obrębie koron drzew. W związku z powyższym
przycięcie drzew w zakresie wykraczającym poza niżej wymieniony traktowane jest
jako zniszczenie drzew. Przed zmianami ustawa nie określała precyzyjnie, jakie zabiegi
w obrębie korony drzew są dopuszczalne, w związku z czym często nie było podstaw do
wymierzania kary administracyjnej. W chwili obecnej na mocy ustawy Wójt Gminy ma
prawo wszcząć postępowanie administracyjne o wymierzenie administracyjnej kary
pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów
pielęgnacyjnych określonych w art. 82 ust. 1a w/w ustawy. Podstawowe zasady
pielęgnacji drzew zgodnie z obowiązującą ustawą.
Drzewa i krzewy powinny być utrzymywane w należytym stanie i pielęgnowane
zgodnie z powszechnie obowiązującą sztuką ogrodniczą. Odnosząc się do należytego stanu
mamy na uwadze z jednej strony stan bezpieczny, z drugiej zaś stan należyty pod względem
przyrodniczym. Mając na uwadze, że obowiązująca ustawa z dnia 16.04.2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) w art. 2 ust. 2 pkt 5 uznaje
ochronę walorów krajobrazowych zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień za jeden
z celów ochrony przyrody, to w myśl tego przepisu wszyscy jesteśmy zobligowani
do ochrony w/w obszarów. Art. 4 ust. 1 w/w ustawy nakłada obowiązek dbałości o przyrodę
nie tylko na organy administracji publicznej lecz także na osoby prawne, inne jednostki
organizacyjne i osoby fizyczne. Z przepisów tych wynika obowiązek należytej dbałości
o stan przyrodniczy drzew i krzewów obciążający posiadaczy nieruchomości na których
takie drzewa czy krzewy rosną. W zakres tak pojętego obowiązku dbałości wchodzi także
właściwa pielęgnacja.
Wbrew powszechnym opiniom, proces pielęgnacji i kształtowania drzew jest nie tylko
czynnością niełatwą, ale również wymaga sporej wiedzy z zakresu biologii, botaniki,
dendrologii, chirurgii oraz pielęgnacji drzew. Niedopuszczalnym jest, aby cięcia
pielęgnacyjne drzew wykonywane były przez osoby niekompetentne, niewykwalifikowane.
Ludzie zajmujący się pielęgnacją drzew często nie zwracają na to uwagi lub zwyczajnie nie
wiedzą, jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja. To sprawia, że często są one
przycinane mocniej niż wynikałoby to z zasad sztuki ogrodniczej. W związku z powyższym
postanowiliśmy przedstawić podstawowe zasady dotyczące cięć pielęgnacyjnych.
ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZYCINANIA DRZEW ZGODNEGO Z PRAWEM
Na początek należy przytoczyć obowiązujące podstawy prawne dotyczące zabiegów w
obrębie koron drzew. Mówi o tym art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Zgodnie z treścią zabiegi w obrębie
korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewienia mogą obejmować wyłącznie:
- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
- kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
- utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Zgodnie z powyższymi, cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych
przypadkach i nie może być tutaj mowy o dowolności takiego działania.
KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO PRZYCINANIA DRZEW
Rozpatrując konsekwencje źle prowadzonej przycinki koron drzew należy brać pod uwagę
dwa aspekty:
1.
konsekwencje zdrowotne dla drzewa;
2.
konsekwencje prawne.
Istotną przyczyną pogarszania się kondycji drzew są źle przeprowadzone zabiegi, mające na
celu ograniczenie wielkości korony. Niezwykle szkodliwym sposobem redukcji rozmiarów
drzewa, praktykowanym przez wiele firm zajmujących się pielęgnowaniem drzew, jest
ogławianie.
Oprócz
zniszczenia
walorów
estetycznych
drzewa,
prowadzi
ono często do powstawania zaburzeń w statyce drzew ze względu na podniesienie
lub przesunięcie ich środka ciężkości. Dodatkowo drzewa narażane są na patogeny grzybowe
po wykonywanych cięciach lub po cięciach podkrzesujących. Ogławianie prowadzi także
do zagłodzenia drzewa. Usuwając od 50 do 100% ulistnionej korony drzewa, doprowadza
się do stopniowego jego obumierania. Należy podkreślić, że każde cięcia osłabiają drzewa,
skracają ich żywotność lub przyczyniają się do obumierania. Do nieprawidłowości
wykonywanych prac pielęgnacyjnych należą m.in. wycinanie żywych gałęzi, których
usuwanie nie jest uzasadnione, ani z punktu widzenia biologicznego ani technicznego
czy zbyt duża redukcja korony poprzez grube cięcia. Cięcia pielęgnacyjne, szczególnie
starych drzew, należy ograniczyć do wycinania wyłącznie gałęzi suchych i chorych.
Konsekwencje prawne: Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt.3 ustawy o ochronie przyrody
Wójt Gminy ma prawo wymierzyć karę administracyjną m.in. za zniszczenie drzew,
krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów
pielęgnacyjnych. Przykładowo np.: w przypadku kiedy zabieg tzw. „ogławiania” drzew
został tak wykonany, że wprawdzie drzewo zachowało żywotność. ale korony
nie odtworzyło, to są pełne podstawy do wymierzenia kary pieniężnej, gdyż brak możliwości
odtworzenia korony jest samoistnym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że nastąpiło
zniszczenie drzewa. Należy więc przestrzegać właściwego stosowania zabiegów
pielęgnacyjnych zgodnie z art. 82 ustawy o ochronie przyrody, gdyż naruszenie tych zasad
może skutkować wymierzaniem kar administracyjnych.
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