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Zostań fundatorem drzewa - poznaj szczegóły procesu. 
 
Zapoznaj się z treścią poniższych informacji zanim zdecydujesz się zostać 
fundatorem drzewa na platformie www.600drzew.pl. 
 
 
1. Jaki jest cel aplikacji 600drzew? 

Aplikacja spełnia kilka podstawowych celów. Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogą 
uczestniczyć w kształtowaniu krajobrazu miasta i inicjowaniu zmian w najbliższym otoczeniu, 
co zwiększa zaangażowanie społeczności lokalnej i udział w procesie zadrzewiania miasta. 
Dzięki nowym nasadzeniom, przestrzeń miejska staje się bardziej atrakcyjna i lepsza do życia, 
bo drzewa wpływają na poprawę mikroklimatu. Aplikacja pełni funkcję użytkową i 
edukacyjną. Dzięki niej możemy wzbogacać wiedzę mieszkańców o drzewach i pokazać, jak 
wygląda proces sadzenia drzew w przestrzeni miejskiej, jakie gatunki można sadzić na 
konkretnych terenach i na jakie bariery można trafić. 

 
2. Czy w każdym czasie i miejscu można posadzić drzewo? 

Nie. Tkanka miejska jest przesycona infrastrukturą techniczną, a co za tym idzie – posadzenie 
nowych drzew nie jest zadaniem prostym. Każdy teren wytypowany do nasadzeń musi być 
zweryfikowany pod kątem formy władania, przeznaczenia w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego, ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, uzbrojenia sieci 
podziemnych, warunków klimatycznych i glebowych, zgodności kompozycyjnej z przyległymi 
terenami, sposobu zainwestowania itp. W aplikacji wytypowane zostały lokalizacje 
spełniające powyżej rozpisane obostrzenia i przyporządkowane im konkretne gatunki drzew, 
dopasowane do danego terenu. Wytypowane lokalizacje, będą zadrzewiane sukcesywnie 
przy uwzględnieniu dostępności materiału szkółkowego i sezonowości wykonywania 
nasadzeń (wiosna/jesień).  

Mieszkańcy zaś mogą wykonywać nasadzenia wyłącznie na własnej posesji. Aplikacja 
odrzuci wiosek tych, którzy dokonali nasadzeń nie na swoim terenie. Nad analizą wniosków 
pracuje specjalnie powołany w tym celu zespół ludzi. Dobór gatunku drzewa należy określić 
w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.600drzew.pl.  

 
3. Jakie są kryteria sadzenia drzew? 

Kryteria techniczne 
– istniejące infrastruktura i uzbrojenie 
– narażenie na wandalizm, uszkodzenie, niszczenie kołami pojazdów 
– warunki podłoża 
– nasłonecznienie 
– wilgotność 

Kryteria ekonomiczne 
– koszt zakupu roślin do nasadzeń, 
– koszt przygotowania terenu 
– koszt utrzymania wykonanych nasadzeń 

Kryteria doboru drzewa 
– prawidłowa budowa, tzn. prawidłowo wykształcona korona i prosty pień oraz silna, gęsta 
bryła korzeniowa, zróżnicowany pokrój zależny od gatunku lub odmiany 
– wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak czasowe przesuszenie 
podłoża lub nadmierne jego uwilgotnienie, wiatr, intensywne nasłonecznienie, wysoką lub 
niską temperaturę oraz inne, w zależności od lokalizacji 
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– tolerancja podwyższonego zasolenia gleby i zanieczyszczenia, szczególnie zapylenia 
stężenie spalin, wahania poziomu wody gruntowej, niedobór powietrza 
– brak reakcji alergicznych 
– odporność na patogeny i szkodniki 
– brak lub nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt toksyczność 
– brak odrośli korzeniowych, cierni i kolców, znikome owocowanie 
– dobre znoszenie prawidłowo wykonanych niezbędnych cięć pielęgnacyjnych 
– osiągane maksymalne wymiary i wiek oraz tempo wzrostu 

 
4. Jakie gatunki drzew zostaną posadzone? 

Specyficzny klimat miasta uniemożliwia posadzenie mniej odpornych gatunków drzew i 
krzewów. Decyzja, uzależniona jest od różnych czynników, takich jak: kształt i wielkość korony, 
wilgotność, nasłonecznienie, otaczająca infrastruktura czy pora roku. Decyzję podejmuje 
specjalista z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Gatunki, które zostały 
wytypowane do nasadzeń, zostały określone na mapie w Aplikacji. 

 
5. Jakiej wielkości drzewa będą sadzone? 

Sadzimy duże drzewa, czyli wysokie na minimum 2,5 metra, o obwodzie pnia 10-12 cm oraz 
12 – 14 cm i więcej (na wysokości 1 m). 

 
6. Kto zaopiekuje się każdym drzewem? 

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Chcemy również do opieki nad 
drzewami zachęcać mieszkańców. 

 
7. Kto finansuje nasadzenia? 

Projekt „600 drzew” jest finansowany z: 
- dochodów ze sprzedaży fundatorom drzew cegiełek przyporządkowanych pojedynczo do 
każdego nasadzenia 
- dochodów z przeprowadzonych licytacji „Drzew z historią” na portalu Allegro 
- ze środków miasta Mińsk Mazowiecki 
- ze wsparcia Partnerów i Patronów projektu 

 
8. Co składa się na koszt jednego nasadzenia drzewa? 

Na koszt jednego nasadzenia drzewa składają się: 
- zakup odpowiedniego materiału szkółkarskiego  
- transport materiału szkółkarskiego 
- prace ogrodnicze 
- utrzymanie danego drzewa, m.in. koszty podlewania i opieki nad daną rośliną 
- ewentualne prace budowlane związane z usuwaniem powierzchni chodnikowej lub ziemnej 
- koordynacja i logistyka nasadzeń drzew, np. wykonane wizje lokalne, wykonanie planów 
zagospodarowania terenu.  

 
9. Czy mogę dowolnie nazwać ufundowane przeze mnie drzewo? 

Nazwa nadana drzewu nie może naruszać praw osób trzecich oraz mieć charakter 
zniesławiający, niedokładny, obraźliwy, wulgarny, szerzący nienawiść, być napastliwą, 
obsceniczną, bluźnierczą, zorientowaną seksualnie, groźną lub w jakikolwiek inny sposób 
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naruszać obowiązujące normy prawne. Nadana nazwa może składać się maksymalnie z 
trzech wyrazów.   

 
10. Ufundowałem drzewo, jak długo będę czekał na jego posadzenie? 

Nie ma określonego jednego terminu i czasu zrealizowania danego nasadzenia od daty 
ufundowania drzewa. Realizacja nasadzeń następować będzie sukcesywnie etapami i 
partiami wielkości minimum 10 sztuk, w określonych przez ZGK w Mińsku Mazowieckim 
terminach. Drzewa będą sadzone w okresie od 29 maja 2021 roku do 29 maja 2022 roku, w 
zależności od dostępności materiału roślinnego w szkółkach oraz panujących warunków 
atmosferycznych. 
 
 

 

OPIS APLIKACJI – DZIAŁANIE  

Aplikacja 600 drzew to nowoczesna aplikacja, która nie wymaga logowania. Pełni funkcję 
użytkową oraz edukacyjną. Aplikacja daje mieszkańcom możliwość inicjowania zmian w ich 
otoczeniu, związanych z wprowadzeniem zieleni wysokiej (poprawa mikroklimatu, 
podniesienie walorów widokowych).  

Opis poszczególnych zakładek – ich funkcji.  

• „Strona Główna” – zawiera informację o krokach w procedurze „ufundowania 
drzewa” 

• „O Akcji” – wyświetla ogólny opis projektu 600 drzew 
• „Newsroom” – wyświetla bieżące informacje na tematy związane z działaniem 

aplikacji i prowadzeniem projektu 600 drzew 
• Patroni – wyświetla informację o patronach projektu 600 drzew, instytucjach i 

podmiotach, które wsparły projekt 
• Drzewoteka – zawiera opis gatunków drzew i krzewów, tych wytypowanych do 

nasadzeń oraz tych typowych dla klimatu w Polsce 
• „Konkursy” – zawiera bieżące informacje na temat konkursów organizowanych w 

ramach projektu 600 drzew 
• Edutainment – zawiera informacje i grafiki, przygotowane według zasady „nauka 

poprzez zabawę” z możliwością pobrania grafik przez użytkowników na użytek 
prywatny.  

• „Galeria” – wyświetla zdjęcia i nazwy posadzonych Jubileuszowych Drzew, również 
tych zgłoszonych przez Inicjatorów akcji 

• „Kontakt” – dane kontaktowe organizatorów projektu 600 drzew 
• „Zostań sponsorem” – wyświetla informacje opisujące możliwości przyłączenia się do 

projektu jako Patron / Partner Projektu 
• „Zostań inicjatorem” – wyświetla informacje, opisujące możliwość zgłoszenia osobiście 

posadzonego drzewa do galerii Jubileuszowych Drzew  
• „Zostań wolontariuszem” – wyświetla informacje, opisujące możliwość dołączenia do 

grona wolontariuszy projektu  
• „Licytuj drzewo z historią” – wyświetla informacje, opisujące 10 „Drzew z historią” oraz 

listę prowadzonych licytacji tych drzew 
 

Warunki „ufundowania drzewa”. 

• Należy wejść na stronę aplikacji i poprawnie wypełnić formularz on-line, dokonać 
płatności oraz podążać za instrukcją umieszczoną na stronie www.600drzew.pl; 
wszystkie pozycje w zgłoszeniu muszą być wypełnione. Nieprawidłowo wypełniony 
formularz nie będzie rozpatrywany i zostanie odrzucony na pierwszym etapie.  
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• Jedna osoba może zostać fundatorem wielu drzew  
• Nazwa nadana ufundowanemu drzewu nie może naruszać praw osób trzecich oraz 

mieć charakter zniesławiający, niedokładny, obraźliwy, wulgarny, szerzący nienawiść, 
być napastliwą, obsceniczną, bluźnierczą, zorientowaną seksualnie, groźną lub w 
jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujące normy prawne. 

 

Sposób „ufundowania drzewa” - instrukcja: 

• Wejdź w zakładkę „Posadź drzewo” na stronie głównej www.600drzew.pl 

 
 

• Wybierz jeden z punktów na mapie z przypisanym gatunkiem drzewa i określoną 
kwotą. Wyboru możesz dokonać wybierając konkretny ze znaczników umieszczonych 
na mapie lub korzystając z listy wyszczególnionych wszystkich drzew obok mapy. Jeżeli 
interesuje Cię tylko jeden gatunek sadzonki, użyj filtrowania, wybierając jeden ze 
znaczników, znajdujących się w prawym dolnym rogu mapy.  
 

Mapę możesz powiększyć / przesunąć, jednocześnie używając ⌘ i przewijania myszki. 
Mapy Google korzystają z sygnału GPS, który wskazuje lokalizację z dokładnością do 
10 m, dlatego faktycznie nasadzenia mogą nieco różnić się od wskazanych na mapie. 

 
  

• Po dokonaniu wyboru drzewa, wypełnij dokładnie dane kontaktowe oraz zaznacz 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptację zasad korzystania z 
aplikacji.  

  
Aplikacja przekieruje Cię automatycznie na stronę PayU. Dokonaj płatności. 
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• Odbierz automatyczną wiadomość e-mai i nadaj imię zakupionemu drzewu. 

 
Wyślij zgłoszenie o nadanym przez Ciebie imieniu. 
 
 

• Odbierz kolejną automatyczną wiadomość e-mail z załączonym certyfikatem 
właściciela zakupionego drzewa.  

 
 
Aplikacja informuje użytkownika o wykonywanych operacjach, poprzez wyświetlanie 
stosownych komunikatów. 
 

Terminy wykonywania nasadzeń ufundowanych drzew  

Realizacja nasadzeń następować będzie partiami wielkości minimum 10 sztuk, w określonych 
przez ZGK w Mińsku Mazowieckim terminach. Drzewa będą sadzone w okresie od 29 maja 
2021 roku do 29 maja 2022 roku, w zależności od dostępności materiału roślinnego w 
szkółkach oraz panujących warunków atmosferycznych. 

 
 

 


