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PETYCJA
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnoszę o zmianę regulacji prawnych zapewniających możliwość

lub obowiązek powoływania społecznych opiekunów zieleni.

Szanowni Państwo,

Obecnie w polskim prawie funkcjonuje instytucja społecznego opiekuna zabytków, brak jednak
społecznych opiekunów zieleni. Zawarcie w ustawie o ochronie przyrody zapisów dających
możliwość powoływania społecznych opiekunów zieleni mógłby znacząco przyczynić się do
poprawy życia Polaków oraz w znaczący sposób ułatwić pracę urzędów związanych z ochroną
przyrody, w tym kontrolę przestrzegania prawa w zakresie ochrony przyrody przez wykonawców
robót. Uprawnienia społecznego opiekuna zieleni, mógłby zdobyć, każdy obywatel
Rzeczypospolitej Polskie, który wyrazi zgodę na objęcie tej funkcji, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych oraz posiada znajomość przepisów prawnych. Społeczni opiekunowie zieleni
mogliby działać indywidualnie lub w zespole. Społeczny opiekun zieleni przy wykonywaniu swoich
obowiązków byłby uprawniony m.in. do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie
przyrody. Podejmowałby działania związane z zachowaniem zieleni i utrzymaniem jej w jak
najlepszym stanie. Upowszechniałby wiedzę o przyrodzie. Współdziałałby m.in. z urzędami
odpowiedzialnymi m.in. za sprawy ochrony środowiska i zieleni. W Polsce panuje moda na
"nasadzenia zastępcze" jednak takie nasadzenia zwykle nie są kontrolowane i nie zastąpią dużego
drzewa. Dla przykładu:

Jedno duże drzewo o wysokości ok. 25 m pochlania tyle CO2 ile dostarczają dwa
gospodarstwa domów jednorodzinnych,
Jedna 60 letnia sosna wydziela tyle tlenu ile zużywają 3 osoby, a hektar lasu zaspokaja

potrzeby 45 osób,
Zdrowe 10 m wysokie drzewo produkuje średnio ok. 118 kg tlenu rocznie, człowiek zużywa go

176 kg – dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają potrzeby jednej osoby,
100-letni buk „wytwarza” w ciągu godziny 1200 litrów tlenu – taką ilość jest w stanie

„wytworzyć” ok. 2700 młodych drzewek.

Ratowanie drzew jest bardzo ważne biorąc pod uwagę fakt, iż w ciągu 1 godziny jeden
samochód zamienia w spaliny tyle tlenu, ile zużywa do oddychania w tym samym czasie 800
osób!
Przedmiotem petycji jest  zmiana przepisów prawa lub innego działania ww. sprawie.

Petycję poparło 6888 osób.

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Prezydent_Rzeczypospolitej_DZIALAJ_PODPISZ_PETYCJE_I_RATUJ_DRZEWA/?
rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-757226-
DZIALAJ_PODPISZ_PETYCJE_I_RATUJ_DRZEWA&utm_term=byIIob%
2Bpl&fbclid=IwAR0smKer14BQQSq8YC9x2BeBng52rkXYvBSPkrSTCSehZU_m_DDA1_lrmig

Będę wdzięczny za poinformowanie o terminie rozpatrywania petycji. Z chęcią odpowiem na każde pytanie.
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