
 
 
 

 

 

Fundacja alter eko, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa, tel. 502-627-651, KRS 0000448852 

www.altereko.pl 

 

Warszawa, dn. 21.02.2017r. 

 
Adresat petycji: 
Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość  Jarosław Kaczyński 
 
W czyim interesie składana jest petycja: 
Publicznym 
 

 

 

Petycja o zmianę nowelizacji ustawy o ochronie przyrody 
i przywrócenie realnej ochrony drzew 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

W imieniu organizacji pozarządowych reprezentujących interes publiczny, apelujemy o wprowadzenie 

zmian w nowelizacji w ustawie o ochronie przyrody, która weszła w życie z 1 stycznia 2017r. 

Wnioskujemy o zmiany, które przywrócą ustawową ochronę drzew przed wycinką zarówno          na 

terenach prywatnych, jak i publicznych.  

Uzasadnienie 

Z dniem 1 stycznia 2017r. gminy całkowicie straciły kontrolę nad wycinką drzew na swoim terenie, oraz 

pozbawione zostały narzędzi prawnych do ich ochrony. Codziennie w przekazie masowym,                       

jak i w licznych telefonach do urzędów gmin oraz organizacji pozarządowych, wpływają głosy bezradnych 

mieszkańców wobec masowej wycinki drzew, także tych cennych.  

Szkodliwe zmiany, które wprowadziła zmiana ustawy o ochronie przyrody to m.in.: 

- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3): zwiększenie obwodu drzew na które nie wymagane jest zezwolenie    

z 25 cm i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 cm i 100 cm na wysokości 130 cm.  

Zmiana ta powoduje, iż bez zezwolenia wycinane są duże, stare drzewa na terenach gmin, a dodatkowo 

wprowadzenie pomiaru obwodu na wysokości 130 cm nad ziemią uniemożliwia pomiar drzewa po 

wycince; 

- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3a): całkowite zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę 

drzew z terenów prywatnych, gdy drzewa są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. 

Przepis ten budzi bardzo duże kontrowersje, gdyż już doprowadził do masowych wycinek. Niestety          

w Polsce nadal jest stosunkowo niska świadomość ekologiczna i wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy,         

że usługi ekosystemowe jakie świadczą nam drzewa są dobrem ogółu, a nie sprawą prywatną. 

Dodatkowo przepis prowadzi do nadużywania go przez osoby planujące sprzedaż działek deweloperom, 

które przed sprzedażą wycinają wszystkie drzewa, które stanowiłyby problem dla przyszłego właściciela. 
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W praktyce trudno jest też udowodnić osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą na 

prywatnym terenie, że wycinka związana jest z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy jest to dość 

ewidentne.   

- zgodnie z art. 84. ust. 1: umożliwienie gminom rozszerzania katalogu kryteriów związanych z wycinką 

drzew, na które nie trzeba wnioskować o wycinkę; 

Szkodliwość tego przepisu polega na tym, iż gminy mogą dowolnie kształtować politykę związaną              

z wycinką drzew i zgodnie z przepisami mają możliwość dowolnego zwiększania obwodu drzew,             

ich wieku, ale także celu usunięcia np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.       

Już teraz są w Polsce gminy, które rozszerzyły katalog zwolnień z wnioskowania o wycinkę, tym samym 

pozbawiając całkowicie drzewa ich prawnej ochrony. Nie daje się natomiast gminom możliwości 

zaostrzenia kryteriów liberalizujących wycinki. 

- zgodnie z art. 86. ust. 7: zniesione zostały opłaty za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na 

wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm lub 80 cm, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania  innego  niż  rolnicze.  

Z przepisu jasno wynika, iż jest on skierowany do podmiotów gospodarczych/ osób planujących 

zabudowę terenów nieużytkowanych.  

 

Wnioskujemy o zmianę nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. poprzez 

usunięcie szkodliwych zapisów. Zwracamy się także z prośbą o przeprowadzenie szerokich konsultacji 

społecznych przy uchwalaniu kolejnej nowelizacji ustawy, uwzględniających zarówno przedstawicieli 

samorządu lokalnego jak i organizacji społecznych.  

Liczymy na Pana zrozumienie i wsparcie ochrony polskiej przyrody i interesu zbiorowego 

Polaków.  

 

Z poważaniem, 

Fundacja alter eko 

Fundacja Strefa Zieleni 

 

 

 

 


