
Wielka, narodowa wycinka 

 

Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Ochronie 

Przyrody, zmieniająca m.in. dotychczasowe zasady wycinki drzew i krzewów (Ustawa z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach). 

Ministerstwo Środowiska argumentuje, że nowelizacja ta była konieczna, gdyż 

dotychczasowe uregulowania, w szczególności te związane z wysokością opłat i kar 

administracyjnych za wycinkę drzew, były zbyt rygorystyczne.  

Tymczasem, zdaniem przyrodników, organizacji ekologicznych i wielu obywateli, 

nowelizacja ta idzie zbyt daleko w stronę liberalizacji zasad wycinania drzew i krzewów. 

Główna zmiana, wprowadzana nowelizacją, polega na tym, że znacznie poszerzono 

katalog wyjątków (art. 83f) od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew 

i krzewów. Czym to skutkuje widzimy już teraz, zaledwie kilka tygodni od momentu 

wejścia w życie nowych regulacji. Media codziennie donoszą o przypadkach wycinania 

drzew z naszego otoczenia. Każdego dnia na naszych oczach giną setki drzew. Jedna 

z telewizji prowadzi działania monitorujące ten proceder, zachęcając widzów do tego, 

aby informowali o takich przypadkach w ramach akcji „Polska w trocinach” 

W odpowiedzi na przywołaną ustawę grupa naukowców skupiona wokół ruchu 

Nauka dla Przyrody opublikowała broszurę pt. Znaczenie drzew i krzewów na terenach 

nieleśnych. Czy wolno nam liberalizować zasady wycinki drzew i krzewów?, wydaną 

przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.  

(pełny tekst poniżej) 

Autorzy, wśród których jest dr hab. Anna Orczewska (Katedra Ekologii, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ) z jednej strony przybliżają czytelnikowi na czym 

polega słabość aktu prawnego liberalizującego wycinki i niebezpieczeństwa, jakie za 

sobą niesie, a z drugiej piszą o znaczeniu drzew w miastach i na terenach rolniczych, 

czyli tam gdzie ich byt jest najbardziej zagrożony po wejściu w życie nowych regulacji. 

Opracowanie to zawiera także cenny suplement, który informuje czytelnika co może 

zrobić, by ograniczyć wycinkę drzew.  

Zachęcamy do lektury i do czynnego włączenia się w działania na rzecz ochrony 

drzew i krzewów w naszym otoczeniu.  
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