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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)



2 kluczowe wyzwania





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



maj 2016



sierpień 2019drzewa są niszczone na placu budowy i powoli zamierają
stając się niebezpiecznymi



ważna okoliczność



MIESZKAŃCY POLSKI CORAZ
CZĘŚCIEJ 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


MIESZKAŃCY POLSKI
AKTYWNIE DZIAŁAJĄ NA
RZECZ OCHRONY DRZEW
www.drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew



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



ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW



Obecnie: brak wyraźnych kryteriów dla organów rozpatrujących wnioski 

o zezwolenia (tylko ogólne obowiązki „dbałości o przyrodę” itd.)

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW

żródło: Monitoring standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w największych miastach Polski.
 http://drzewa.org.pl/publikacja/1075-2/



Projekt proponuje: 

A) Wprowadzenie kryteriów, którymi mają kierować się organy:

lista dopuszczalnych powodów, którymi można uzasadnić usunięcie

drzewa (celów, którym to usunięcie ma służyć):

1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub

funkcjonowania urządzeń przesyłowych, 

2) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego

lub bezpieczeństwa żeglugi,

3) realizację inwestycji budowlanej lub innego przedsięwzięcia,

4) realizację obowiązku wynikającego z przepisów szczególnych,

5) inny szczególnie ważny interes strony

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW



trzy dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby zezwolenie

mogło być wydane (swego rodzaju „zabezpieczenia”):

1/ organ wydaje zezwolenie „kierując się potrzebą zachowania w jak

największym stopniu istniejących drzew i krzewów”,

2/ zezwolenie może być wydane po rozważeniu interesu publicznego,

przemawiającego za odmową wydania zezwolenia w konkretnym

przypadku,

3/ zezwolenie może być wydane po upewnieniu się, że dany cel nie może

być zrealizowany w sposób pozwalający na zachowanie drzewa lub

krzewu (rozważanie alternatyw)

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW



B) Organ wydający zezwolenie będzie weryfikować cel

przemawiający za usunięciem drzewa i przesłanki wydania

zezwolenia

C) We wniosku o wydanie zezwolenia wnioskodawca ma

wskazać cel usunięcia drzewa oraz uzasadnienie dlaczego cel

przemawiający za usunięciem drzewa nie może być

zrealizowany w sposób pozwalający na jego zachowanie

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW



To wszystko – poprzedzone hierarchią

postępowania z drzewami:
1) w pierwszej kolejności dążyć do zachowania drzewa, 

2) jeśli nie jest to możliwe (czyli wydanie zezwolenia na

usunięcie jest uzasadnione zgodnie z powyższymi zasadami) –

trzeba zweryfikować czy zasadne jest przesadzenie drzewa

(czy drzew to przeżyje) i jeśli tak – nakazać w zezwoleniu

przesadzenie, 

3) jeśli nakazanie przesadzenia byłoby niezasadne – nakazać w

zezwoleniu nasadzenia zastępcze, 

4) a jeśli i nasadzenia nie byłyby uzasadnione – nałożyć

obowiązek uiszczenia opłaty.

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW



ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA

Obecnie – długa lista, dyskutujemy co można usunąć

a) … cm (dotychczas: 80 cm) - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) … cm (dotychczas: 65 cm) - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) … cm (dotychczas: 50 cm) - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

1) krzewy w skupisku, o powierzchni: obecnie do 25 m2 – zmniejszyć - do 5 m2?

2) uchylenie pkt 2) o treści „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:

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

3b) uchylenie pktu 3b): drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego;
(jednocześnie wprowadzenie zwolnienia z opłat drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego)



ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA

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

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenach zieleni, lub w pasie drogowym drogi publicznej;
w tym punkcie dodano: lub w pasie drogowym drogi publicznej

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych;
w tym punkcie usunięto: „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;
do dyskusji – skomplikowana sytuacja (czas dzisiejszego spotkania nie pozwala na dyskusję) 

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;
do dyskusji – jw.

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
do dyskusji – jw.



ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
do dyskusji – jw.

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

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;
zostaje

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;
zostaje

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: (…)
zostaje 

15) drzew lub krzewów należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzających
zagrożenie dla Polski.
zostaje



ZGŁOSZENIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE



dokument poświadczający prawo własności zgłaszającego do

nieruchomości – dla wykazania, że zgłaszający rzeczywiście ma

prawa do drzew będących częścią nieruchomości, 

jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności – zgodę

pozostałych współwłaścicieli,

cel usunięcia drzewa, w tym wykazanie, że cel ten nie jest

związany z dg – co jest istotne, bo tylko usuwanie drzew na cele

niezwiązane z prowadzeniem dg jest zwolnione z zezwolenia

Zostaje (po dyskusjach czy nie wrócić do zezwoleń)

Doprecyzowane elementy zgłoszenia o:

ZGŁOSZENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE



Dodano obowiązek organu do weryfikacji, czy podany

cel usunięcia jest prawdziwy (czy nie jest związany z

dg) oraz czy nie występują gatunki chronione (jeśli

występują - konieczne byłoby uzyskanie decyzji

zezwalającej na odstępstwo - art. 56 uop)

Organ sprawdzałby obwód drzewa nie tylko na wys. 5

cm (konieczne dla sprawdzenia czy podlega

zgłoszeniu), ale też na wys. 130 cm - co będzie

potrzebne, gdyby konieczne było nałożenie opłaty za

usunięcie drzewa

ZGŁOSZENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE



fakultatywnie – gdy drzewo rośnie na obszarach

chronionych ustanowionych przez samą gminę

(dotychczas te obszary były pominięte)

obligatoryjnie, gdy:
drzewo objęte zgłoszeniem jest poza nieruchomością

będącej własnością osoby składającej zgłoszenie

w obrębie drzewa występują gatunki chronione

Dodano powody wniesienia sprzeciwu:

ZGŁOSZENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE



doprecyzowano, że opłatę nakłada się na osobę, która

dokonała zgłoszenia

dodano, że opłata nakładana będzie nie tylko

wówczas, gdy wystąpiono o wydanie pozwolenia na

budowę w zw. z dg, ale też, gdy część nieruchomości,

gdzie rosło drzewo będzie faktycznie wykorzystywana

na cele związane z dg

Doprecyzowano przepis dot. opłat za usunięcie drzewa

na podstawie zgłoszenia, gdy w terminie 5 lat okaże

się, że jednak usunięcie to służyło prowadzeniu dg:

ZGŁOSZENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE



Propozycja nowej

definicji:

drzewo - wieloletnia roślina posiadająca

część podziemną (korzenie) oraz część

nadziemną (pień albo kilka pni oraz

tworzące koronę: konary, gałęzie i liście),

w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju

rośliny

OCHRONA DRZEWA



OCHRONA KORONY DRZEWA



1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa

Obecnie 
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:

Obecna sytuacja, w której

dopuszcza się de facto uszkadzanie

korony w zakresie do 30% nie ma

uzasadnienia merytorycznego i

stanowić może niepotrzebne

osłabienie drzewa. 

ustalenie czy mamy 30% jest trudne

dla organów prowadzących

postępowania

USZKODZENIE KORONY DRZEWA - KONTROWERSJE



PROPOZYCJA

 1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, które stwarzają

zagrożenie upadkiem;

2) formowanie kształtu korony drzewa lub utrzymywanie uformowanego

kształtu korony drzewa

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu utrzymania lub przywrócenia

stabilności drzewa

4) usunięcie kolizji korony drzewa z budowlą w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane, o ile usunięcie tej kolizji wymagane jest

przez przepisy szczególne; prace te nie mogą jednak prowadzić do odcięcia

żywej gałęzi w punkcie, w którym jej średnica przekracza 5 cm

Prace w obrębie korony nie mogą prowadzić do

uszkodzenia i zniszczenia korony drzewa. Dopuszcza się:



PROPOZYCJA - ZNISZCZENIE/USZKODZENIE DRZEWA

Redukcja korony [która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa?] w wymiarze

przekraczającym X % korony, określona zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy,  dokonana w

celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa/ zniszczeniedrzewa



PROPOZYCJA - ZNISZCZENIE/USZKODZENIE DRZEWA



OCHRONA KORZENI



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.



 STREFA OCHRONA KORZENI DRZEWA - PROPOZYCJA

strefa ochrony korzeni drzewa - obszar wokół

drzewa, mierzony od powierzchni jego pnia, o

promieniu równym trzykrotności obwodu tego

pnia mierzonego na wysokości 130 cm, a w

przypadku, gdy drzewo na wysokości 130 cm:
a) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa

przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym

obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni; 

b) nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa

przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio

poniżej korony drzewa.



W strefie ochrony korzeni drzewa

niedopuszczalne jest podejmowanie działań,

które prowadzą do uszkodzenia korzeni

drzewa, w szczególności: skracania lub

usuwania korzeni, zagęszczania gruntu,

długotrwałego zalania korzeni, przesuszenia

korzeni żywicielskich podczas prowadzenia prac

ziemnych. 

Doprowadzenie do uszkodzenie korzeni

stanowi zniszczenie drzewa.

 STREFA OCHRONA KORZENI DRZEWA - PROPOZYCJA



 STREFA OCHRONA KORZENI DRZEWA - PROPOZYCJA

Do prac ziemnych prowadzonych w strefie ochrony korzeni drzewa

niepowodujących uszkodzenia korzeni zalicza się:

1) przeprowadzanie elementów infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem

metod bezwykopowych na głębokości minimum 80 cm od poziomu gruntu, w

przypadku braku możliwości zastosowania innego przebiegu sieci;

2) remontów zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez

naruszenia systemu korzeniowego, z zastosowaniem technologii ochronnych, w

szczególności systemy antykompresyjne, punktowe fundamentowanie

nawierzchni;

3) prac prowadzonych w przestrzeni, w których drzewo nie wykształciło korzeni; 

4) przygotowania drzewa do przesadzenia dokonywanego na podstawie

posiadanego zezwolenia na usunięcie drzewa. 



 STREFA OCHRONA KORZENI DRZEWA - PROPOZYCJA

w/w prace prowadzone w strefie ochrony korzeni drzewa wykonuje się na

podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na

prawidłowość przeprowadzenia tych prac. Dokumentację przechowuje się przez

okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono prace.



MILCZĄCA 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

usunięcie punktu
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



USPOŁECZENIENIE



baaardzo ograniczone możliwości działania

organizacji ekologicznych i brak wysłuchania

innych członków społeczeństwa

organizacja może próbować włączyć się do

postępowania na podstawie art. 31 Kpa, ale

nie ma jak się o postępowaniu dowiedzieć 

Obecnie: 

Uspołeczenie



Objęcie niektórych zezwoleń procedurą udziału społeczeństwa (takim jak przez dśu:

publiczne powiadomienie, 30 dni na składanie uwag i wniosków przez każdego,

obowiązek odniesienia się do tych uwag przez organ itd.):

1) co najmniej jedno drzewo objęte wnioskiem ma wymiary pomnikowe

2) drzewa, których obwody mierzone na wysokości 130 cm / 5 cm (?) osiągają łącznie …. (?) cm

Objęcie decyzji procedurą udziału społeczeństwa oznacza automatyczne umożliwienie

NGOsom włączenie się do postępowania na podstawie art. 44 ustawy ooś, a więc i

możliwość odwołania się!

Projekt proponuje:

Uspołecznienie - propozycja



USPOŁECZNIE - PROPOZYCJA

Nie ma obowiązku publicznego
obwieszczenia o postępowaniu
= NGOs nie ma jak się o nim
dowiedzieć
NGOs jest dopuszczany do
postępowania, gdy organ uzna,
że przemawia za tym interes
publiczny’ = może odmówić, bo
jest to ocenne
Można ubiegać się o
dopuszczenie do momentu
wydania decyzji (potem już nie
ma do czego dopuszczać)
NGOs nie musi mieć 12 mcy
„stażu”

Art. 31 Kpa

Art. 44 występuje tam, gdzie
jest udział społeczeństwa, a jak
udział społ., to i publiczne
obwieszczenie = jest szansa się
dowiedzieć
NGOs jest dopuszczony, gdy
spełnia warunki formalne, nie
ma elementu ocennego
NGOs może wstąpić także po
wydaniu decyzji (na etapie
organu II instancji lub sądu
adm)
NGOs musi mieć 12 mcy „stażu”

Art. 44 ustawy ooś



Dlaczego tylko niektóre zezwolenia

obejmujemy udziałem społeczeństwa?

 

Bo wydawanych zezwoleń jest DUŻO
•

Uspołeczenie - propozycja



indywidualne zawiadamianie NGOsów,

które zgłoszą taką chęć (lista aktualizowana

raz na rok)

przynajmniej będą mogły próbować

włączać się na podstawie (niedoskonałego)

art. 31 Kpa

tu: reszta społeczeństwa nie będzie miała

możliwości wypowiedzenia się 

Dla nieobjętych udziałem społeczeństwa:

Uspołeczenie - propozycja



Doprecyzowanie przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych /
zarządach wspólnoty mieszkaniowej

czy i w jaki sposób złożone uwagi miałyby być
wzięte pod uwagę przez same spółdzielnie
lub wspólnoty,
czy organ wydający zezwolenie ma możliwość
zapoznania się z tymi uwagami, a jeśli tak, to
czy powinien je wziąć pod uwagę (brak
przepisów = organ w ogóle tych uwag nie
otrzymuje, ponieważ spółdzielnie i wspólnoty
nie mają obowiązku go o tych uwagach
informować)

Obecnie

brak przepisów wskazujących:

Projekt proponuje przepisy naprawiające
 te sytuacje



drzewa.eko.org.pl

Dziękujemy za uwagę!

@RuchPrzyjacieleDrzew

s.lubaczewska@fer.org.pl
magda.bar@jjb.com.pl


