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 W związku z Pana interpelacją dotyczącą przeprowadzenia akcji „jedno dziecko - 

jedno drzewo” informuję, że zasada sadzenia drzewka dla wskazanego dziecka jest 

ryzykowna, gdyż z długoletniego doświadczenia wynika, iż mimo dbania o posadzone 

drzewa, w najbliższych latach następują ubytki w nasadzeniach z powodów np. naturalnego 

uschnięcia (nie przyjęcia się sadzonki), kradzieży, dewastacji przez ludzi i zwierzęta, upadek 

dużego drzewa na sadzonki. Podczas sadzenia drzewa przez rodzica, rodzi się więź 

emocjonalna, która w przypadku zaistniałej, w/w sytuacji jest trudna do zaakceptowania przez 

rodziców i dzieci. Rozwiązaniem byłoby wysadzanie drzewek w ilości urodzonych, w danym 

roku dzieci, bez przypisywania konkretnego drzewka do konkretnego dziecka. Teren mógłby 

być oznaczony symboliczną tabliczką informującą o ilości urodzin w danym roku. Drzewka 

należałoby wysadzić na terenie niezadrzewionym, przeznaczonym wyłącznie do tego celu. 

Należy wziąć pod uwagę, że posadzone drzewka docelowo osiągną wysokość około 

20 metrów i szerokość korony ok. 10 metrów i taką przestrzeń należałoby dla nich 

przewidzieć. Zatem, w celu zapewnienia im dostępu światła koniecznego do prawidłowego 

wzrostu, niewskazane jest sadzenie ich pod koronami drzew. Nie widzi się możliwości 

wysadzania w/w drzew w Parku Miejskim im. Mariana Strońskiego, który jest terenem 

zabytkowym, z zabytkową, urządzoną zielenią i co roku dokonuje się w nim nasadzeń 

zastępczych. W Parku Lipowica istniałaby możliwość jednorazowego wysadzenia drzew, ale 

w rozproszeniu - na terenie całego parku. Teren Zniesienia jest objęty ochroną 

konserwatorską i ze względu na miejsca widokowe i istniejące fortyfikacje, nie ma 

możliwości nasadzeń drzew. Nasadzenia na wale wzdłuż rzeki San nie są możliwe ze 



względu na to, iż teren ten nie należy do Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ze względu na 

bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i na przesłanianie widoku stanowiącego atut 

w panoramie miasta. Powyższe uzgodniono ustnie w 2019 roku z przedstawicielem 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu. Ponadto, mimo, że 

Nadleśnictwo Krasiczyn dostarczyłoby drzewka za darmo, akcja wymagałaby środków 

finansowych na zakup palików, osłonek, taśmy wiążącej, przygotowania terenu do sadzenia, 

sadzenia roślin, co najmniej jednokrotnego koszenia w sezonie oraz podlewania (w zależności 

od warunków pogodowych w danym roku). 

 Mając na uwadze powyższe oraz coroczne planowe wysadzanie drzew i krzewów 

(około 100 sztuk), wykonywanie nasadzeń zastępczych nakazanych decyzjami, a także 

w ramach uczestnictwa w akcji organizowanej przez Marszałka Województwa 

Podkarpackiego dot. nasadzania drzew miododajnych, brak odpowiednich miejsc i możliwość 

zniszczenia drzewek, z którymi rodziny byłyby związane emocjonalnie - istnieją duże obawy 

o powodzenie takiej akcji. 
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