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Odpowiadając najkrócej: tak, na pewno warto.
Osoby zainteresowane działaniem na rzecz drzew mogą za-
tem albo same zakładać organizacje, albo – co często jest ła-
twiejsze, przynajmniej na początku działalności lub gdy w jakiejś 
sprawie trzeba interweniować szybko – przystąpić do organiza-
cji już istniejącej czy nawiązać z taką organizacją współpracę.
Jak wyjaśnimy poniżej, organizacje społeczne (w tym wypadku 
– ekologiczne) mają większe możliwości występowania przed 
organami administracji w sprawach związanych z ochroną 
drzew niż pojedyncze osoby czy grupy nieformalne. Inaczej mó-
wiąc, organizacjom przysługują w tym zakresie dalej idące pra-
wa proceduralne.

  O jakich prawach 
proceduralnych mówimy?

Prawo dostępu do informacji o środowisku przysługuje 
w równym stopniu zarówno osobom fizycznym, jak i organi-
zacjom społecznym (organy władzy publicznej mają obowiązek 
udostępniać informacje i organizacjom, i osobom prywatnym – 
zob. karta pt. „Jak uzyskać informacje dotyczące drzew?”).

Działania czy interwencje związane z ochroną drzew wymaga-
ją jednak często podejmowania działań proceduralnych innych 
niż tylko samo wnioskowanie o udostępnienie informacji, a mia-
nowicie: 
•  udziału – na prawach strony – w postępowaniach admini-

stracyjnych (zmierzających do wydania określonej decyzji, np. 
zezwolenia na usunięcie drzewa) 

•  żądania wszczęcia postępowania (np. w sprawie nałożenia 
kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzew)

•  zaskarżania wydanej decyzji do organu odwoławczego, a na-
stępnie do sądu administracyjnego

I tutaj już widoczna jest przewaga uprawnień organizacji spo-
łecznych.

Przysługujące organizacjom prawa prześledzimy na przykła-
dzie najbardziej typowych dla ochrony drzew sytuacji.

Czy warto się organizować 
dla lepszej ochrony drzew?
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  Uprawnienia związane 
z wydawaniem zezwolenia  
na usunięcie drzewa

Zezwolenie na usunięcie drzewa, o którym mowa w uop, wyda-
wane jest najczęściej przez wójta (burmistrza lub prezyden-
ta miasta), czasami przez inne organy1 na wniosek posiadacza 
(właściciela, zarządcy) nieruchomości, na której rośnie drze-
wo, ewentualnie na wniosek zarządcy urządzeń przesyłowych, 
np. firmy odpowiedzialnej za linie elektroenergetyczne.2 

Podmiot składający wniosek o usunięcie drzewa oraz właściciel 
nieruchomości, na której drzewo rośnie, są stronami postępo-
wania wszczętego takim wnioskiem i w związku z tym – zgodnie 
z Kpa – mają prawo do udziału w postępowaniu, w tym otrzy-
mywania zawiadomień o tym, co się w jego ramach dzieje, do 
zapoznawania się na bieżąco z aktami sprawy (bez konieczno-
ści składania wniosku o udostępnienie informacji), do otrzyma-
nia samej wydanej decyzji oraz – co istotne – do złożenia od-
wołania od decyzji, z którą się nie zgadzają i następnie – gdyby 
decyzja organu odwoławczego także była dla nich niekorzyst-
na – do złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Inne osoby – np. sąsiedzi nieruchomości, z której usuwane jest drze-
wo, inni okoliczni mieszkańcy czy też lokalni aktywiści – stronami 
postępowania nie są, więc powyższe prawa im nie przysługują.

Organizacja społeczna zajmująca się ochroną środowiska 
co prawda również nie będzie stroną postępowania, ale może 
wnioskować o włączenie jej do tego postępowania „na pra-
wach strony”, co w praktyce da jej takie same prawa, jakie 
przysługują stronom, w tym prawo do odwołania się od wy-
danej decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.3 

Przez organizację społeczną należy przy tym rozumieć stowa-
rzyszenie (zarejestrowane lub zwykłe4) albo fundację. Grupy 
nieformalne, takie jak różnego rodzaju „komitety protestacyjne”, 
zrzeszenia mieszkańców itp. nie są uważane za organizacje, któ-
re mogłyby korzystać z opisywanych tu praw. 

Prawo organizacji do włączenia się do trwającego postępowa-
nia w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa wynika z art. 31 § 

1  Temat organów właściwych do wydawania zezwoleń na usuwanie drzew – 
zob. prezentacja „Zezwolenia na wycinkę drzew” na stronie http://drzewa.org.
pl/prawo/.

2 Pomijamy tu przypadki szczególne jak usuwanie drzew na podstawie ustaw 
innych niż uop, czyli np. usuwanie drzew z okolic linii kolejowych (zob. pre-
zentacja „Drzewa przy liniach kolejowych” na stronie http://drzewa.org.pl/pra-
wo/), czy z wałów przeciwpowodziowych.

3 Istnieją pewne różnice w zakresie uprawnień przysługujących stronom i pod-
miotom na prawach strony, jednak dla omawianych tutaj zagadnień nie są 
one istotne.

4 Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie może mieć formę 
stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) albo 
stowarzyszenia zwykłego, wpisywanego do ewidencji prowadzonej przez staro-
stę (w miastach na prawach powiatu funkcję starosty pełni prezydent miasta).
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1 pkt 2 Kpa, zgodnie z którym: „Organizacja społeczna może (…) występować 
z żądaniem (…) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uza-
sadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes 
społeczny”.
 
Aby skorzystać z tego uprawnienia, organizacja musi złożyć wniosek do or-
ganu prowadzącego postępowanie o dopuszczenie jej na prawach strony do 
tego postępowania. 
We wniosku tym należy:
•  powołać się na przytoczony wyżej artykuł 31 § 1 pkt 2 Kpa
•  wskazać, do jakiego konkretnego postępowania organizacja chce się włą-

czyć
•  wykazać, że jest się organizacją społeczną, której cele statutowe odpowia-

dają przedmiotowi danego postępowania, czyli: 
–  wskazać, że organizacja jest zarejestrowana w KRS albo w ewidencji sta-

rosty
–  wskazać, że jej celem (lub jednym z celów) zapisanym w statucie (w przy-

padku stowarzyszeń zwykłych – w regulaminie) jest ochrona środowiska; 
cel ten może być sformułowany ogólnie właśnie jako ochrona środowi-
ska, może też być określony bardziej specyficznie, np. ochrona przyrody

•  wykazać, że za przystąpieniem organizacji do postępowania przemawia 
interes społeczny, czyli opisać, dlaczego cel, jaki stawia sobie organizacja 
w danym postępowaniu (np. maksymalne ograniczenie wycinki drzew), jest 
społecznie ważny i dlaczego udział organizacji przyczyni się do lepszego 
zabezpieczenia owego społecznego interesu (zob. „Wniosek o dopuszcze-
nie do postępowania – usunięcie drzew” na stronie http://drzewa.org.pl/
prawo/)

Praktycznym problemem jest tutaj fakt, że wniosek o dopuszczenie do postępo-
wania oparty na art. 31 Kpa musi być złożony w czasie, gdy owo postępowanie 
trwa, czyli gdy zostało już wszczęte (wpłynął wniosek o zezwolenie), ale się nie za-
kończyło (nie wydano jeszcze samego zezwolenia – w momencie jego wydania 
postępowanie się kończy i nie ma już do czego przystępować). 

Organizacja musi się zatem odpowiednio wcześnie dowiedzieć o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania zezwolenia, co może być trudne, jako że or-
gan nie ma obowiązku umieszczania publicznych ogłoszeń o rozpoczęciu ta-
kiego postępowania. Powinien natomiast wpisać dane o wniosku o zezwole-
nie do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, prowadzone-

„Na stronie http://drzewa.
org.pl/przyjaciele-drzew/ 
można znaleźć mapę 
inicjatyw i podmiotów 
działających na 
rzecz drzew. Kolorem 
zielonym oznaczyliśmy 
organizacje, które w 
wypadku postępowań 
administracyjnych mają 
więcej uprawnień niż 
niesformalizowane ruchy”.
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go na podstawie art. 21 ustawy ooś (zob. karta pt. „Jak uzyskać informacje dotyczą-
ce drzew?”).

Wykazy te są wprawdzie często dość mało przejrzyste, a informacje o złożeniu wnio-
sku pojawiają się w nich niekiedy z opóźnieniem, jednak – w miarę możliwości – nale-
ży próbować je śledzić, gdyż mogą okazać się jedynym źródłem informacji o składa-
nych wnioskach o zezwolenia na wycinkę.

Po otrzymaniu od organizacji wniosku o dopuszczenie do postępowania organ wydaje 
postanowienie, w którym dopuszcza albo odmawia dopuszczenia organizacji na pra-
wach strony. Organizacji na postanowienie odmowne służy zażalenie (art. 31 § 2 Kpa).

Jak wspomniano wyżej, organizacja, która zostanie dopuszczona do postępowania, 
po wydaniu decyzji (tu: zezwolenia na usunięcie drzewa) ma prawo do:
•  złożenia odwołania od tej decyzji w terminie 14 dni od jej otrzymania; w przypad-

ku, gdy decyzję wydał wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek 
województwa odwołanie składa się do samorządowego kolegium odwoławczego 
(SKO), ale za pośrednictwem organu, który decyzję wydał (wysyła się je do organu, 
który wydał decyzję, a on przekaże je, wraz z aktami sprawy, do SKO); każda wyda-
na decyzja powinna zresztą zawierać pouczenie o sposobie i terminie złożenia od-
wołania

•  złożenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) skargi na decyzję or-
ganu odwoławczego (w przypadku, gdyby odwołanie nie odniosło oczekiwanego 
skutku); skargę składa się w terminie 30 dni od otrzymania decyzji organu odwo-
ławczego (np. SKO) za pośrednictwem tegoż SKO; każda wydana decyzja organu 
odwoławczego powinna zawierać pouczenie o sposobie i terminie złożenia skargi5

•  złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) na wyrok 
WSA; skargę kasacyjną musi złożyć w imieniu organizacji adwokat lub radca praw-
ny, który zadba o właściwy sposób i termin jej złożenia

5 W przypadku, gdy organ odwoławczy uchyla decyzję organu I instancji i zwraca sprawę do ponownego 
rozpatrzenia na podstawie art. 138 § 2 Kpa, do WSA nie można złożyć skargi, a jedynie sprzeciw od decy-
zji. Sprzeciw ma nieco innych charakter niż skarga; wydaje się jednak, że w praktyce, w omawianych tu po-
stępowaniach, organizacje ekologiczne nie będą zainteresowane jego składaniem. Omówienie instytucji 
sprzeciwu przekracza zresztą ramy tej karty.

4
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  Uprawnienia związane z wydawaniem 
zezwolenia na usunięcie drzewa

Usunięcie drzewa bez wymaganego przez uop zezwolenia6, a także zniszczenie drzewa (np. po-
przez usunięcie ponad 50% jego korony) oraz uszkodzenie drzewa (zdefiniowane jako usunię-
cie powyżej 30% jego korony) podlega administracyjnej karze pieniężnej (art. 88–89 uop). 
Kara nakładana jest w drodze decyzji wydawanej przez ten sam organ, który byłby właściwy 
do wydania zezwolenia na usunięcie danego drzewa lub przyjęcia zgłoszenia (z wyjątkiem 
sytuacji, gdy do wydania zezwolenia właściwy byłyby konserwator zabytków – on nie nakłada 
kar). A zatem najczęściej właściwy do nałożenia kary jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
ale: (a) jeśli nieruchomość, na której rosną drzewa jest własnością gminy (z wyjątkiem nie-
ruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu) właściwy jest starosta; 
(b) jeśli jest to miasto na prawach , gdzie prezydent miasta sprawuje funkcję starosty – wła-
ściwy jest marszałek województwa (art. 90 uop)7. 

Decyzja o nałożeniu kary wydawana jest przez organ z urzędu, co oznacza, że nie potrzebuje 
on niczyjego wniosku w tej sprawie; wystarczy, że uzyska – obojętnie skąd – informację o do-
konaniu nielegalnej wycinki albo o uszkodzeniu/zniszczeniu drzewa. 

W teorii informację taką może więc organowi przekazać ktokolwiek: zarówno osoba fizyczna, 
jak i organizacja. 
O ile jednak rola osoby fizycznej w zasadzie kończy się na złożeniu odpowiedniego powia-
domienia (może ona jedynie liczyć na to, że organ podejmie trop i doprowadzi do nałożenia 
kary), to organizacja może skorzystać z szerszych uprawnień.

Organizacja może zatem – zamiast zwykłego powiadomienia o zauważonej nieprawidło-
wości – złożyć wniosek o wszczęcie przez organ postępowania w sprawie nałożenia na 
sprawcę administracyjnej kary pieniężnej.
Prawo organizacji do złożenia takiego wniosku wynika z art. 31 § 1 pkt 1 Kpa, zgodnie z którym: 
„Organizacja społeczna może (…) występować z żądaniem wszczęcia postępowania (…), je-
żeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes 
społeczny”.

Wniosek taki powinien spełniać wymogi formalne analogiczne do opisanych wyżej wymo-
gów wniosku o dopuszczenie do postępowania (zob. „Wniosek o nałożenie kary – zniszcze-
nie korony drzewa” na stronie http://drzewa.org.pl/prawo/). 
Trzeba jednak pamiętać, że składając wniosek o wszczęcie postępowania, należy co naj-
mniej uprawdopodobnić, że doszło do owej nielegalnej wycinki czy też zniszczenia lub uszko-
dzenia drzewa. Pomocne mogą tu być zdjęcia wykonane przed i po. W przypadku wycięcia 
drzewa przeprowadzenie odpowiednich dowodów będzie z pewnością łatwiejsze, natomiast 
w przypadku usunięcia 30% czy 50% korony drzewa mogą powstać wątpliwości i spory co do 
tego, jaka część korony faktycznie została usunięta (nie ma tu powszechnie przyjętych me-
tod obliczeniowych, często nie ma też danych wyjściowych w postaci np. zdjęć drzewa przed 
dokonaniem kwestionowanych zabiegów).
Co prawda organ jest zobowiązany do prowadzenia postępowania dowodowego, a więc 
sam również powinien poszukiwać dowodów na dokonanie czynu niezgodnego z uop, jed-
nak trzeba pamiętać, że decyzja o karze może być wydana tylko wówczas, gdy organ będzie 
w stanie udowodnić sprawcy, że faktycznie do dokonania danego czynu doszło i że to on go 
dokonał. W konsekwencji należy się więc spodziewać, że organ będzie zwracał się do organi-
zacji o jej wkład w postępowanie, którego wszczęcia się domagała.
 

6 Trzeba pamiętać, że nie każde usunięcie drzewa wymaga uzyskania zezwolenia – art. 83 uop zawiera długą listę 
wyjątków od tego obowiązku.

7 Nawet jeśli skierujemy wniosek do organu niewłaściwego, to powinien on przekazać go do tego, który jest właści-
wy. Oczywiście lepiej jednak od razu skierować swój wniosek właściwie.
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Kartę opracowano w ramach projektu Fundacji EkoRozwoju „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” sfinansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.

  Akty prawne:
Uop – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)
Kpa – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
Ppsa – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.)
Ustawa ooś – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
Rozporządzenie ooś – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

ływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839)
Prawo o stowarzyszeniach – Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261)
Ustawa o fundacjach – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167)

Po otrzymaniu od organizacji wniosku o wszczęcie postępowania organ wydaje postanowie-
nie, w którym wszczyna albo odmawia wszczęcia postępowania. Na postanowienie odmow-
ne organizacji służy zażalenie (art. 31 § 2 Kpa).

Po wydaniu przez organ decyzji, w której odmówi on nałożenia kary, umorzy postępowanie 
albo też nałoży karę pieniężną w wysokości, która zdaniem organizacji nie jest prawidłowa, 
organizacja ta może złożyć odwołanie od decyzji, a następnie zaskarżyć ją do sądu admini-
stracyjnego (na takich samych zasadach jak opisano to wyżej w odniesieniu do odwołania 
od zezwolenia na usunięcie drzewa).

  Udział w innych postępowaniach
Losy drzew rozstrzygane bywają niekiedy także w postępowaniach dotyczących decyzji in-
nych niż zezwolenie na usunięcie drzewa. 
Nie sposób tu opisać ich wszystkich, zwrócimy więc uwagę jedynie na decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach (decyzję środowiskową), która jest wymagana przed rozpoczęciem 
realizacji przedsięwzięć należących do kategorii wymienionych w rozporządzeniu ooś. 
Decyzja ta co prawda nie daje jeszcze prawa do przystąpienia do usuwania drzew, jednak 
– określając zakres i parametry przedsięwzięcia – często przesądza potrzebę i zakres przy-
szłej wycinki.

Organizacje ekologiczne mogą włączyć się na prawach strony do postępowania w sprawie 
decyzji środowiskowej, jednak w przypadku, gdy w ramach tej decyzji przeprowadzana jest 
ocena oddziaływania na środowisko (sporządzany jest raport ooś), uprawnienie to wynika 
nie z art. 31 Kpa, lecz z art. 44 ustawy ooś. 

Art. 44 ustawy ooś:
•  nie wymaga, aby organizacja zgłaszająca się do postępowania wykazywała, że za jej 

przystąpieniem do postępowania przemawia interes społeczny – wystarczy, że organiza-
cja jest zarejestrowana (w przypadku stowarzyszeń zwykłych – wpisana do ewidencji sta-
rosty) oraz że ochrona środowiska jest jednym z jej oficjalnie zapisanych celów

•  wymaga jednak, aby organizacja była zarejestrowana na co najmniej 12 miesięcy przed 
wszczęciem postępowania, do którego chce się zgłosić (zbyt krótko działająca organiza-
cja nie zostanie dopuszczona do postępowania)

•  pozwala na wstąpienie do postępowania już po wydaniu decyzji, czyli dopiero na etapie 
złożenia odwołania lub nawet skargi do WSA (co – przypomnijmy – jest niemożliwe, gdy 
zastosowanie ma art. 31 Kpa)


