
STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady Polskie go Zwiqzku Dzialkowc6w

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie nowelizacji przepis6w ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody

Prezydium KR podziela pogl4d wyrazony w propozycjach rzqdowego
proj ektu dotycz4cego zmiany ustawy o ochronie przyrody, poniewaZ

obowi4zujqce przepisy zbyt restrykcyjnie chroniq stan zadrzewieri i krzew6w w
Polsce, przez co sq szczeg6lnie uci4zliwe dla dzialkowc6w. Dzialki w ROD
maj4 slu2y6 w gl6wnej mierze rodzinom do produkcji warryw i owoc6w, jak
r6wnie2 do wypoczynku i rekreacj i. Dlatego, aby je uatrakcyjni6 w wielu
ogrodach sadzone sq drzewa i krzewy ozdobne. PZD zaleca ocrywi5cie sadzenie

drzew i krzew6w slabo rosnqcych . Jest to jednak tylko zalecenie, a nie lvym6g
formalny. Szczeg6lnie krzewy ozdobne, kt6re chgtnie sq sa&one w ogrodach po
wielu latach tracq na atrakcyjno6ci i zajmujq zbyt du2o miejsca na malych
powierzchniowo dzialkach.

Obecnie obowiqzujqca ustawa nie daje dzialkowcom 2adnej mo2liwo6ci
interwencji w opisanych wyhej prrypadkach. Potrzeba zgody na usunigcie
kazdego drzewa i krzewu ozdobnego jest nieracjonalna i powinn a zosta(,

zniesiona. Sam wniosek o wydanie zezwolenia wymaga spelnienia zbyt wielu
wymog6w formalnych, k6re sq zbgdne do wydania zenryolenia. Tak mocna
ingerencja ustawodawcy nie jest uzasadniona. Opr6cz bardzo wysokich, oplat za
wycinkg, obowiqzujq trzfkrotnie wy2sze kary za usunigcie drzew bez
zezwolenia. Kary sQ nieproporcjonalnie wysokie do podjgtego dzialatia i naleiry
je zmieni6.

W ramach obecnie obowi4zuj4cego prawa r6wnie2 wladze strmorz?dowe
nie maj4 Zadnej mo2liwo5ci dokonania oceny celowo6ci i zasadno6ci
wymierzenia kary w sytuacjach spolecznie uzasadnionych. prezydium KR
lwaza,2e proponowane zlagodzenie przepis6w jest konieczne i nie oslabi
ochrony zagrohonych gatunk6w drzew i krzew6w.

Z uwagi na powylsze, Prezydium KR uznalo, 2e szereg propozycji zmian
omawianej ustawy zasluguje na uwagg i poparcie, poniewaZ celem nowelizacii



jest usprawnienie funkcjonowania i organizowania zadaf, k6re gminy i powiaty
wykonuj 4 na rzecz obywateli, w tym takZe dzialkowc6w.

Prezydium Krajowej Rady PZD jako reprezentant dzialkowc6w popiera
propozycje rz4dowego proj ektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody,
kt6ry wptyn4l do sejmu, poniewa2 gl6wnym celem nowelizacji przepis6w ma
by6 wla6nie obni2enie wysokoSci opl.at za usunigcie drzew lub krzew6w i kar
administracyjnych z tym zwi4zanych, roz62nienie wysokoSci kar w zale2no6ci

od charakteru deliktu administracyjnego, uregulowanie kwestii usuwania drzew
w stanie wyLszej koniecznoSci or.v usprawnienie procedur mtiqzanych z
wydawaniem zez*yoleri' na usunigcie drzew lub krzew6w. Na aprobatg zasluguje
r6wnie2 propozycja odstqpienia od uzyskiwania zgody na wycinkg drzew
obcych i inwazyjnych, czyli takich, kt6re naturalnie nie wystgpuj q na obszarze
Polski. Slusmie wnioskowano r6wnie2, by w zaloLeniach do nowelizacji ustawy
o ochronie przyrody znalazly sig zapisy zem,talaj1ce wlaSciwym slu2bom na

usunigcie drzewa bez zezwolenia w stanach wy2szej koniecznoSci. Wym6g
zezwolenia zostalaby zastqpiony zgloszeniem do odpowiednich slu2b np. strazy
po2amej. Prezydium KR podkre6la, 2e najkorzystniejsz4 z inicjowanych zmian
dla dzialkowc6w jest propozycja zwolnienia z obowiqzku uzyskania zentrolenia
na usunigcie krzew6w ozdobnych.

Prezydium KR uznaje, 2e zaproponowane zmiany w ustawie o ochronie
przyrody zaslugujq na aprobatg, poniewaz wychodzq naprzeciw oczekiwaniom
dzialkowc6w.
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