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Park Praski 
informacje wprowadzające 

• ok. 1800 drzew 

• wpisany do rejestru zabytków wraz z Ogrodem Zoologicznym  

       nr rej.: 1434-A z dnia 3 lipca 1990 r. 

 

• Parkiem opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) 

• ZOM występuje o zgodę na usunięcie drzew do Stołecznego Konserwatora 
Zabytków (SKZ) 

• SKZ komisyjnie weryfikuje zasadność wniosku ZOM i wydaje decyzję 

 

• W komisji mają prawo uczestniczyć przedstawiciele społeczni 



Stan Parku Praskiego 

• w ostatnich latach Park Praski utracił dużą masę drzewostanu w wyniku 
przejścia trąb powietrznych 

 

• bardzo (!)  mała ilość nowych nasadzeń drzew (głównie krzewy i byliny) 

 

• brak nasadzeń drzew i krzewów w celu zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania  ulicy Wybrzeże Helskie oraz ul.  Jagiellońskiej 

 

• od lat nie prowadzono pielęgnacji drzew mającej na celu przedłużenie ich 
życia, prowadzona jest wyłącznie wycinka drzew i tzw. pielęgnacja czyli 
redukcja koron drzew 

 

 



INFORMACJA O DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU  
Z PLANOWANĄ WYCINKĄ DRZEW 

 
•  koniec stycznia 2013  wiadomość, że w Biurze SKZ trwa 

postępowanie w sprawie wycinki  kilkudziesięciu drzew  

 

• bardzo niepokojąca  
 w związku z wdrażanymi projektami rewaloryzacji założeń parkowych w Warszawie 

(drastyczna wycinka 1/3 drzewostanu, krzewów w Ogrodzie Krasińskich)  

 odpowiadająca powszechnej praktyce traktowania zieleni w Warszawie  

  

• akcja informacyjna o planowanej wycince drzew   
        na portalu społecznościowym facebook oraz indywidualnie (sieć znajomych)  

 

  

 

 



wstępna ocena rozmiaru planowanej 
wycinki i stanu drzew 

 
• wizje terenowe mieszkańców Pragi wraz ze znawcami tematu  w Parku 

Praskim  

 

• wniosek: 

 znaczna część drzew przeznaczonych do wycinki powinna być 
pozostawiona, ew. poddana zabiegom pielęgnacyjnym 

 

 



Pisma w sprawie wycinki grup osób 
poruszonych planowaną wycinką m.in.: 

 04.02.2013   

• pismo do SKZ od mieszkańców Pragi - lokalnej społeczności  

      (podpisane również Stowarzyszenie Właścicieli Lokali SWL) 

           złożone wraz z podpisami w dwóch turach: 6.02 oraz 14.02.2013 r. 

 

• Postulaty:   

• podanie do publicznej wiadomości szczegółowej informacji o planowanej 
wycince drzew i proponowanej roślinności kompensacyjnej; 

• powołanie niezależnej komisji ekspertów, która dokonałaby 
wieloaspektowej analizy każdego z drzew przeznaczonych do wycinki; 

• zwrócenie uwagi na brak fachowej pielęgnacji drzew w celu przedłużenia 
życia drzew oraz znikomą ilość nowych nasadzeń drzew; 

 



wniosek Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) do Stołecznego Konserwatora Zabytków (SKZ)  
 z dn. 22. 01.2013 o wydanie decyzji na usunięcie drzew z terenu Parku Praskiego  (tabela i plan) 
12.02.2013  - uzyskanie wniosku 
 



wniosek Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) do Stołecznego Konserwatora 
Zabytków (SKZ)   z dn. 22. 01.2013                 (2) 

• ilość drzew wytypowanych do wycinki- 101 szt.(!) 

 

• planowany termin: …„Jednocześnie informujemy, że prace związane z 
wycinką drzew zostaną wykonane do dnia 28.02.2013 r” (!) 

 

•  „ZOM prosi o zwolnienie z warunku zastąpienia usuwanych drzew 
nowymi nasadzeniami” (!) 

 



Organizacje (1) 
 
wnioski do SKZ w sprawie dopuszczenia do udziału na prawach strony w 

postępowaniu administracyjnym : 
  

– Liga Ochrony Przyrody (LOP)   
– Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 
– Stowarzyszenie Ekologiczne „Światowid” 
– Towarzystwo Ochrony Przyrody (TOP)  
– Stołeczne Towarzystwo  Ochrony Ptaków (STOP) 

 
oraz Stołeczne Towarzystwo  Ochrony Ptaków (STOP) do: 

– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  (RDOŚ) 
– Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) 
  

 

  
  

 



Organizacje (2) 



Organizacje (3) 

– „ Park jest istotną enklawą przyrodniczą dziko 
występujących, objętych ochroną prawną 
ptaków” 

 

– „... ważne siedlisko przyrodnicze dla innych niż 
ptaki prawnie chronionych gatunków zwierząt 
(np. stare dziuplaste drzewa, regularnie 
zajmowane, także w okresie zimowym przez 
występujęce tam wiewiórki i nietoperze” 

 

– „nie ulega wątpliwości, że TOP będzie – w 
sposób zgodny z prawem, jak również fachowo 
pod kątem prawnym i merytorycznym – 
reprezentował tę istotną część społeczeństwa 
Stolicy – która przeciwstawia się eliminacji 
starych drzew w ubożejącym wciąż wskutek 
presji urbanizacyjnej środowisku 
przyrodniczym” 



Media 

• www.twoja-praga.pl  Portal Informacyjny Warszawskiej Pragi „Ratujmy 
drzewa w Parku Praskim”  http://www.twoja-praga.pl/info/informacje/2990.html 

 

• TVN Warszawa „Szykuje się kolejna wycinka. 101 drzew pod topór?” 
• http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,szykuje-sie-kolejna-wycinka-101-drzew-pod-topor,76333.html#!prettyPhoto 

 

• Gazeta Wyborcza „100 drzew do wycinki w parku Praskim. Są protesty”  
• http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,13399158,100_drzew_do_wycinki_w_parku_Praskim__Sa_protesty.html 

 

•  TVP Warszawa, Kurier Warszawy i Mazowsza – migawki z Parku Praskiego 
• 16.02  (ok 7:30 min) http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-warszawy-i-mazowsza/wideo/16022013-

1830/10111433 
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cdn. 
 

 
Stołeczny Konserwator Zabytków 
Piotr Brabander decyzji o 
wycince jeszcze nie podjął. Nie 
zwołał nawet komisji w parku. 
 
- …Procedura się przeciągnie, bo 
stale zgłaszają się do nas kolejne 
stowarzyszenia, które chcą być 
uznane za stronę w tej w 
sprawie… - mówi Katarzyna Miłko 
z Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków. 
Tomasz Urzykowski  14.02.2013 

 

Procedura jeszcze trwa ...  
16.11.2013 

 

UJ 

UJ 


