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SPRZYJAJĄ KLIMATOWI
drzewa są kluczowym elementem zielonej
infrastruktury

PEŁNIĄ SZEREG KLUCZOWYCH FUNKCJI
ekosystemowych, zdrowotnyc, estetycznych, etc.

SĄ PIĘKNE
za ich pomocą można maskować chaos przestrzenny

SĄ DOBREM NARODOWYM
zarówno te w zdrowych lasach jak i te w otoczeniu
człowieka (nimi się zajmujemy)



MIESZKAŃCY POLSKI WYRAŻAJĄ
CHĘĆ LEPSZEJ OCHRONY DRZEW
https://spotifyanchor-web.app.link/e/wixbj5y59sb
wyniki badań "Co Polacy sądzą o drzewach?"

https://spotifyanchor-web.app.link/e/wixbj5y59sb?fbclid=IwAR1BLBHppJW2Ki-_WUFdMmTVbidj2n-IafgrpyolUGOUbx1meCenbMrkFbo


2 kluczowe wyzwania





zdrowe i bezpieczne drzewa są wycinane,
nie zawsze z uzasadnionych powodów



maj 2016



sierpień 2019

drzewa są niszczone na placu budowy i powoli zamierają stając się
niebezpiecznymi



Czy prawo chroni drzewa?
Problemy i propozycje

rozwiązań



Wyważenie
interesu -
zezwolenia

Opłaty i kary a
realna wartość
drzew

Zniszczenia
korzeni

Zniszczenia 
i uszodzenia korony

OBSZARY PROBLEMOWE

nadużywanie powodu
zagrożenia
bezpieczeństwa;
drzewa "kolidują" z
planowaną inwestycją
organ nie ma jasności
kiedy wydać decyzję
odmowną 
milczące uzgodnienia z
RODŚ
długa lista "zwolnień" z
konieczności wydania
zezwolenia (Art. 83f. 1)

 

wysokość opłat i kar
drastycznie zmniejszono
(wyrok TK, nowelizcje),
wartość ekosystemowa
ani odtworzeniowa
drzew nie jest
uwzględniana
z opłat zwolnionych jest
szereg wycinek drzew
(Art. 86 długi jak wąż)

w definicji uop drzewo
nie ma korzeni,
wytyczne dotyczące
ochrony korzeni są
nieprecyzyjne,
kary za zniszczenie
korzeni  => niejasne, nie
wprost, tylko drogą
interpretacji => mało
skuteczne

uszkodzenie korony
powyżej 30%, a
zniszczenie powyżej
50% - jak to zmierzyć?
trudność w
egzekwowaniu kar za
zniszczenie (SKO)



Ograniczony
udział społeczny

Kompensacje i ich
(nie)trwałość Inne

stroną w postępowaniu 
 zasadniczo może być
wnioskodawca
NGO może się włączyć w
postępowanie, jak
"przypadkiem" się o nim
dowie

nasadzenia zastępcze nie
kompensują strat (1:1)
trudno egzekwować i
monitorować udatność
nasadzeń, 
nasadzenia zastępcze
wymagają długoletnich
pielęgnacji i nakładów
(nawet 25 lat), gwarancje
3-letnie nie są
wystarczające

spec ustawy, np.
drogowa zwalnia z
konieczności uzyskania
zezwolenia, zwalnia z
opłaty,
...

niska (choć rosnąca)
świadomość spoleczna
proces inwestycyjny -
brak regulacji dot. drzew i
brak nadzoru
akty wandalizmu 
brak wsparcia dla
stosowania standardów
ochrony

Wyłączenia
spod uop

OBSZARY PROBLEMOWE



Zgodnie z Art. 5 pkt.26a) uop 

drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie

głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i

gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas

rozwoju rośliny.

Propozycja nowej definicji:
1/ drzewo – wieloletnia roślina zbudowana z trzech podstawowych

elementów, obecnych w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny:

pnia - zdrewniałego pędu głównego albo zdrewniałych kilku pędów

głównych, korony złożonej z gałęzi, konarów i liści oraz korzeni.

 2/ wszystko co zwyczajowo określono by mianem drzewa i pełni rolę

drzewa jest drzewem



ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW

WYWAŻENIE INTERESU STRON



tylko ogóły o obowiązku „uwzględniania interesu

społecznego” z kpa, „obowiązek dbałości o przyrodę” z uop

czy ogólne zasady konstytucyjne

= za mało konkretne, w praktyce nie działa / słabo działa

Obecnie: brak szczegółowych wskazań czym ma się kierować

organ wydając zezwolenie

ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW



Badania przeprowadzono w 2015
roku: objęły one 18 miast woj. i
dotyczyły danych z lat 2011– 2014
(czyli decyzji wydanych w oparciu o
Ustawę w brzmieniu sprzed
nowelizacji z 25 czerwca 2015 r.).

Dotychczasowa praktyka -
zgody na wycinkę

ZAKRES BADAŃ

Z każdego miasta wybrano po 20 decyzji,
a także po 20 adekwatnych wniosków o
wydanie w/w zezwoleń oraz innych
dokumentów z postępowania, w
szczególności protokołów z wizji
terenowych. 

Wyboru spraw dokonano w sposób
losowy, wyszukując numer spraw z
publicznie dostępnego wykazu danych o
środowisku.żródło: Monitoring standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w największych miastach Polski.

 http://drzewa.org.pl/publikacja/1075-2/



zapewnienia bezpieczeństwa,
realizacji inwestycji budowlanej lub innego przedsięwzięcia,
realizacji obowiązku wynikającego z przepisów szczególnych,
inny szczególnie ważny interes strony (to: kategoria otwarta, ale konieczna)

organ wydaje zezwolenie „kierując się potrzebą zachowania w jak największym
stopniu istniejących drzew i krzewów”
zezwolenie może być wydane, po rozważeniu interesu publicznego
przemawiającego za odmową wydania zezwolenia w konkretnym przypadku
po upewnieniu się, że dany cel nie może być zrealizowany w sposób pozwalający
na zachowanie drzewa lub krzewu (= rozważanie alternatyw!!)

Określone przypadki, w których można wydać zezwolenie:

Plus trzy „zabezpieczenia” - wyraźne wskazania, że:

Zabezpieczenia – kluczowe dla ew. procedury odwoławczej

ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW -
PROPOZYCJA



Pakiet:

1) wymagania co do wydania pozwolenia
          ↓
2) wymagania co do postępowania dowodowego przed
wydaniem pozwolenia
 - np. organ ma zweryfikować czy faktycznie drzewo zagraża
bezpieczeństwu
          ↓
3) wymagania co do wniosku
             - to osoba wnioskująca o zezwolenie musi wykazać
np. brak alternatyw czy to, że drzewo zagraża
bezpieczeństwu

ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW -
PROPOZYCJA C.D.



ART. 83F. WYJĄTKI OD OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLANIA - SKRÓCIĆ LISTĘ !

1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków

posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do

rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z

prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na

terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i

terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;



8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo

powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń

melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub

rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do

niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art.

49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne

podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub

krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

ART. 83F. WYJĄTKI OD OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLANIA - SKRÓCIĆ LISTĘ !



CICHA ZGODA RDOŚ

Art. 83a.
2a. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z
wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych
ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu
przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku
narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

usunąć punkt:
6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia
otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3, przez
organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za
uzgodnienie zezwolenia.



ZMIENNA WARTOŚĆ DRZEW ?

OPŁATY 



ZMIENNA WARTOŚĆ DRZEW ?

WARTOŚĆ
DRZEW
MOŻNA
WYCENIĆ

OPŁATY NIE
UWGLĘDNIAJĄ  
WARTOŚCI
DRZEW



Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie: 

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;  (TO MUSI ZOSTAĆ)

1a) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;

2) (uchylony) 

3) (uchylony)

 4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1

Kodeksu cywilnego; 

5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych; 

7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania

innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu; 

8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2 , w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż

rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu; 

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni; 

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie

wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych; 

14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących

kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; 

15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa. 1a. (uchylony)

LISTA WYŁĄCZEŃ Z OPŁAT - CZY NIE TRZEBA JEJ SKRÓCIĆ?
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NASADZENA ZASTĘPCZE (?)



Czy nasadzenia zastępcze mają
sens?

nasadzenia zastępcze nie
kompensują strat (1:1)
trudno egzekwować i monitorować
udatność nasadzeń
nasadzenia zastępcze wymagają
długoletnich pielęgnacji i nakładów
(nawet 25 lat), 
gwarancje 3-letnie nie są
wystarczające
zbyt wiele młodych drzewek, mimo
starań. usycha 



Suma obwodów drzew usuniętych lub/i zniszczonych równa się
sumie obwodów drzew posadzonych
Udatność nasadzeń ustala się po okresie 25 (!) lat zachowania
żywotności przez drzewo 

Propozycja:

 
Propozycja zmian:

1/ Nasadzenia kompensujące usunięte i zniszczone drzewa odbywają
się według zasady: 

lub:

2/ Likwidacja mechanizmu nasadzeń zastępczych na rzecz opłat
zasilających Fundusz Drzewny

3/ Jednoczesne nałożenie obowiązku na samorządy gminne realizacji
nasadzeń kompensacyjnych finansowanych z w/w funduszu wg
opracowanych "programów zadrzewieniowych"

A MOŻE FUNDUSZ
KOMPENSACYJNY/DRZEWNY?



ZNISZCZENIE
KORONY

ILE %



Obecnie zgodnie z Art 87a pkt 2:

2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która

rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa

Obecna sytuacja, w której

dopuszcza się de facto uszkadzanie

korony w zakresie do 30% nie ma

uzasadnienia merytorycznego i

stanowić może niepotrzebne

osłabienie drzewa. 

Cięcia w koronie wynikają z

konkretnych potrzeb, które

powinny być zidentyfikowane i

zdiagnozowane przez specjalistę.

USZKODZENIE KORONY DRZEWA - KONTROWERSJE



wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu stabilności drzewa

lub przebudowy korony drzewa sędziwego 

nadłamane i stanowiące zagrożenie (np. po wichurze)

Usuwanie gałęzi o większych średnicach możliwe jest w przypadku:

USZKODZENIE KORONY DRZEWA

10 cm dla rodzajów drzew dobrze grodziujących, takich jak: buk, dąb
(gatunki rodzime), wiąz, głóg, lipa (gatunki rodzime), grab, klon jawor, klon
polny, sosna, cis
5 cm dla pozostałych rodzajów drzew (do tych należą m.in. jesion, brzoza,
kasztanowiec, topola, wierzba, drzewa owocowe, świerk).

Propozycja zmiany:

Zabiegi w obrębie korony drzewa mogą obejmować wyłącznie cięcia gałęzi nie
przekraczające maksymalnej średnicy ran po usunięciu żywych gałęzi:



USZKODZENIA, OCIĘCIE DOSTĘPU TLENU

KORZENIE



OCHRONA KORZENI DRZEW OBECNIE

Obecnie:

Art. 87a.  [Wykonywanie prac w
obrębie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub krzewu]

1.
Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane ręcznie, z
wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego lub urządzeń
technicznych, wykonywane w
obrębie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrębie korzeni
lub pędów krzewu,
przeprowadza się w sposób
najmniej szkodzący drzewom
lub krzewom.



 OCHRONA KORZENI DRZEWA - PROPOZYCJA

Ochrona prawna musi uwzględniać (!)

Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 

to obszar wokół drzewa, w którym
niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w
system korzeniowy drzewa, gdyż może to
poskutkować trwałym uszkodzeniem drzewa
i/lub utratą jego stabilności w gruncie. 

W standardzie "Ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym" przyjmuje się,
że jest to obszar wokół drzewa (licząc od
powierzchni jego pnia) o promieniu równym
trzykrotności obwodu jego pnia mierzonego na
wysokości 130 cm nad gruntem



UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W
DECYDOWANIU O DRZEWACH



społeczeństwo w praktyce nie ma szansy dowiedzieć się

o planowanym wydaniu zezwolenia 

tylko wpisywanie danych o wniosku do publicznie

dostępnego wykazu – w praktyce nic nie warte

organizacje ekologiczne teoretycznie mogą włączać się

do postępowania (i potem zaskarżyć zezwolenie!) na

podstawie art. 31 kpa, ale:

nie mają skąd wziąć informacji o wszczęciu

postępowania

dopuszczenie do postępowania w tym trybie –

zależne od uznania organu

Obecnie:

Włączenie społeczeństwa



tak jak jest to przy np. decyzjach środowiskowych

procedura już znana gminom  

bardziej aktywne informowanie przez organ o wpłynięciu wniosku o zezwolenie – nie tylko BIP, ale i „w pobliżu miejsca

planowanego przedsięwzięcia” (tu: drzew planowanych do wycinki)

każdy może składać uwagi wnioski, a organ ma je rozpatrzyć, nawet jeśli nie przychyli się

organizacja ekologiczna może włączać się do postępowania na podstawie art. 44 ustawy ooś, a więc:

bez uzależnienia od uznania organu

także i po wydaniu decyzji (na etapie odwoławczym)

efektywniejszy dostęp do sądu – narzędzie wymuszania większej staranności

Poddanie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew procedurze udziału społeczeństwa wg ustawy ooś:

W konsekwencji:

Dodatkowo do informowania o wszczęciu postępowania – mechanizm nieobecny w ustawie ooś: możliwość zgłoszenia przez

organizację chęci otrzymywania powiadomień o wpłynięciu wniosku o zezwolenie na wycinkę

Włączenie społeczeństwa - propozycja





DNSH A DRZEWA



DNSH A DRZEWA
"Mając na uwadze ochronę różnorodności biologicznej oraz potrzebę adaptacji
do zmiany klimatu (w szczególności na obszarach miejskich), właściwe instytucje
zarządzające w ramach realizowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych, tam
gdzie to adekwatne, będą priorytetowo traktowały zieloną infrastrukturę, w tym
w szczególności drzewa. Instytucje zarządzające będą dokładały starań, aby
zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, zwłaszcza drzew, były
uwzględniane w całym cyklu projektowym, m.in. poprzez stosowanie
standardów ochrony zieleni, w tym inwentaryzację i właściwą organizację
prac budowlanych.
Szczególna dbałość o tereny zielone będzie miała miejsce w projektach
rewitalizacyjnych przestrzeni publicznych, których projektowanie winno kierować
się postulatami maksymalnego zachowania istniejących drzew i krzewów,
poprawy warunków ich wzrostu oraz zwiększania powierzchni biologicznie
czynnych.
Zrównoważone planowanie przestrzenne pozwoli osadzić inwestycje
finansowane w ramach programów PS w ładzie przestrzennym,
wykorzystywać   narzędzia  koordynacyjne  oraz  współpracę  samorządów
terytorialnych w tym zakresie."



PLAC BUDOWY VS STANDARDY OCHRONY

www.drzewa.org.pl/standardy



drzewa.eko.org.pl

Dziękujemy za uwagę!

@RuchPrzyjacieleDrzew

s.lubaczewska@fer.org.pl
k.smolnicki@fer.org.pl


