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W odpowiedzi na podanie z 10 stycznia 2016 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Pani 
Beaty Szydło, w części dotyczącej petycji w zakresie nowelizacji przepisów Rozdziału 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), bardzo 
dziękuję za zgłoszone propozycje i cenną inicjatywę. Uprzejmie zawiadamiam, że wiele 
z prezentowanych pomysłów dot. parków gminnych może być rozważona w czasie projektowania 
kolejnej nowelizacji przedmiotowej ustawy, podczas gdy postulaty dotyczące ochrony zadrzewień, 
w większości uwzględnione przy okazji nowelizacji w 2015 r., nie mogą być uwzględnione z tytułu 
przyjęcia przez resort środowiska odmiennej koncepcji gospodarowania zadrzewieniami. Informuję 
przy tym, że pozostałych postulatów nie sposób uwzględnić w przedstawionym zakresie, dlatego 
petycja w prezentowanym kształcie nie będzie stanowić przedmiotu prac legislacyjnych. To mając na 
uwadze przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Przekazana propozycja wydaje się być wynikiem pogłębionej analizy, mającej na celu ochronę 
przyrody w parkach gminnych poprzez nadanie im jak najbardziej naturalnego charakteru. Zasadniczo 
należy stwierdzić, że rzeczywiście wskazane byłoby, aby część parków otrzymało właśnie taki 
charakter, bliski półnaturalnym siedliskom przyrodniczym. W mojej opinii nie jest jednak uzasadnione 
nałożenie obowiązków opisanych w projekcie na wszystkie parki gminne lub na całą ich 
powierzchnię. Wynika to z faktu, że niektóre parki gminne mogą mieć charakter ozdobny, np. ogrodu 
barokowego czy nowoczesnego. Niemniej, niektóre ze zgłoszonych propozycji, np. zwiększenia 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na temat znaczących usunięć drzew na terenach 
zieleni czy konieczność przeprowadzania fachowych oględzin kondycji drzew przed ich usunięciem, 
mogą stanowić podstawę do dalszych prac.

Ponadto część przepisów wymaga dopracowania bądź nie są możliwe do uwzględnienia. 
Przykładowo nie jest możliwe, aby zawsze za każde usuwane drzewo nasadzane były dwa inne, 
ponieważ spowodowałoby to zbytnie zagęszczenie drzewostanu w parkach. Również wykonywanie 
inwentaryzacji przyrodniczej każdego parku oraz ich coroczna aktualizacja nie wydają się zasadne, ze 
względu na znaczne koszty sporządzenia takich ekspertyz. Natomiast zaproponowane rozwiązania dot. 
pozostawiania części parku naturalnej wegetacji, kompostowania roślin czy tworzenia ostoi zwierząt, 
mogą stanowić wartościowe zalecenia dobrej praktyki dla zarządców terenów zieleni, np. dostępne 
w formie publikacji, aby zwiększyć popularność działań przyjaznych przyrodzie. Już obecnie 
obserwuje się w niektórych parkach takie praktyki, mimo że nie jest to nakazane prawem.



W odniesieniu do wysokości opłat określonych w projekcie rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, należy zauważyć że zostały one 
dostosowane do realnych kosztów odtworzenia drzewa i dodatkowo zróżnicowane w zależności od 
tempa wzrostu drzew, jak i ich lokalizacji np. na terenach wsi, miast czy na terenach zieleni. Ponadto, 
mimo że w większości przypadków zostaną one obniżone, to jednak będą nadal ustanowione na takim 
poziomie, aby pełniły funkcję prewencyjną zarówno gdy planowane jest usunięcie drzew na podstawie 
zezwolenia, jak i w przypadku jego braku.

Należy jednocześnie wyraźnie podkreślić, że jeżeli organ ma do czynienia z cennym 
drzewostanem, którego zachowanie stanowi nadrzędny interes publiczny, lub istnieją rozwiązania 
alternatywne do usunięcia drzew, to zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien odmówić 
wydania przedmiotowego zezwolenia, niezależnie od tego czy w danym przypadku pobierana jest 
opłata. Przy tym warto pamiętać, że opłata ma być środkiem zastępującym kompensację, co znaczy że 
drugi z wymienionych instrumentów powinien zawsze mieć pierwszeństwo. Wobec powyższego, 
zmiana wysokości stawek opłat jest zasadna, biorąc pod uwagę potrzebę ich aktualizacji.
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