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Ochrona środowiska (drzewa stanowią 
istotny element tej ochrony) jest bar-
dzo ważną funkcją państwa określoną 
w Konstytucji RP2. Ochrona środowiska 
jest także jednym z podstawowych celów 
polityki Unii Europejskiej3. Realizując ten 
cel, organy administracji publicznej powin-
ny kierować się zasadą zrównoważonego 

rozwoju, z której wynika konieczność 
wyważenia wartości chronionych przez 
prawo, a pozostających ze sobą w konflik-
cie. W przypadku usuwania drzew mamy 
do czynienia z jednej strony z ochroną przy-
rody, a z drugiej – z ochroną prawa wła-
sności i swobody prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Konsekwencją zasady 

Uwzględnianie zasady zrównoważonego rozwoju

Ochrona drzew  
w procesach inwestycyjnych w miastach

Podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju miast często wymaga dokonywania  
wyborów pomiędzy ochroną przyrody, a rozbudową infrastruktury lub zabudowy. Ba-
dania pokazują, że problematyka ochrony przyrody nie jest traktowana priorytetowo,  
często się ją marginalizuje lub nawet pomija. Nie bierze się pod uwagę, że system 
przyrodniczy w mieście pełni bardzo ważne funkcje, a korzyści, które z tego dla nas 
wynikają, określane są mianem usług ekosystemów1. Ustalenia kontrolne wykazały, 
że pierwszeństwo przyznawano inwestorom, a interes społeczny, jakim jest ochrona 
przyrody traktowany był drugoplanowo. W większości prowadzonych postępowań nie 
badano wartości przyrodniczej drzew, nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych, 
a opierano się głównie na dowodach przedłożonych przez inwestora.

AGATA BRZESKA-LEBIECKA

1 Zagadnienia te zostały podkreślone w ważnych europejskich dokumentach, takich jak Europejska kon-
wencja krajobrazowa przyjęta przez Radę Europy w 2000 r. lub unijna Strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r., Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny z 2011 r. Stanowią 
one również podstawowe założenia Nowej karty ateńskiej, określającej wizję miast XXI wieku, uchwalo-
nej w 2003 r. przez Europejską Radę Urbanistów.

2 Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU.78.483 ze zm.
3 Art. 11 (dawny art. 6 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jednolity z 24.03.2002 r., 

DzUrz UE C 325, s. 33).
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zrównoważonego rozwoju nie może być 
przyznawanie priorytetu jednej warto-
ści kosztem innej, tylko takie stanowie-
nie i stosowanie prawa, które w najpeł-
niejszy sposób pozwoli obie te wartości 
zachować i urzeczywistnić4. Kontrola wy-
kazała5, że drzewa w miastach przegry-
wają z inwestycjami, że interes inwesto-
ra postrzegany był jako ważniejszy niż  
interes społeczny, jakim jest ochrona przy-
rody, przez co drzewa nie były skutecz-
nie chronione. 

Charakterystyka  
obszaru objętego kontrolą
Polskie miasta w ostatnich latach określa-
ne są mianem „miast w ciągłej budowie”. 
Ma to ścisły związek z napływem fun-
duszy unijnych, dzięki którym powsta-
je coraz więcej nowych inwestycji, prze-
prowadzane są remonty i modernizacje. 
Intensywność, zakres oraz złożoność tych 
przedsięwzięć nie pozostają bez wpływu 
na zasoby przyrodnicze, w szczególności 
rośliny i glebę, które narażone są na uszko-
dzenia i zniszczenia. Tereny inwestycji to 
miejsca, w których drzewa, szczególnie 
cenny element krajobrazu miast, są bez-
pośrednio narażone na wycięcie6.

W objętej kontrolą próbie wniosko-
wano o usunięcie łącznie 25 377 drzew, 
z czego wydano zezwolenia na usunięcie 

24 817 drzew (98%), 68 drzew nakaza-
no przesadzić (0,3%), a tylko w przypad-
ku 59 drzew (0,2%) odmówiono wyda-
nia zezwolenia na ich usunięcie. 

W toku kontroli zidentyfikowano także 
słabe ogniwa w egzekwowaniu prawa oraz 
niedoskonałości w konstrukcji niektórych 
przepisów ustawy o ochronie przyrody7.

W świadomości społecznej zieleń rzad-
ko traktowana jest jako kwestia prioryte-
towa dla rozwoju polskich miast. Według 
badań przeprowadzonych przez Fundację 
Sendzimira, inne elementy miejskiej prze-
strzeni (np. parkingi lub budynki) są po-
strzegane przez mieszkańców miast jako 
ważniejsze8 . Także z punktu widzenia in-
westorów, ze względu na wysokie ceny 
gruntów w centrach miast, preferowane 
jest maksymalne wykorzystanie dostęp-
nych powierzchni działek pod zabudowę, 
często kosztem zieleni.

Badania prowadzone w USA i w kra-
jach europejskich wykazały liczne korzy-
ści wynikające z obecności drzew w mia-
stach. Zaliczono do nich: ograniczanie 
zanieczyszczeń powietrza, sekwestrację 
dwutlenku węgla, łagodzenie ekstremów 
temperatury i związane z tym oszczęd-
ności energii w gospodarstwach domo-
wych, ograniczanie hałasu oraz redukcję 
spływu wód burzowych, a także korzy-
ści ekologiczne polegające na tworzeniu 

4 B. Rakoczy: Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013, s. 26.
5  Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Ochrona drzew w procesach 

inwestycyjnych w miastach, NIK, marzec 2015 r., nr ewid. 179/2014/P/14/087/LKR.
6 M. Ziemiańska, M. Suchocka: Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, „Zrównowa-

żony rozwój – zastosowania” nr 4/2013.
7 Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, DzU.2013.627 ze zm.
8 J. Kronenberg: Bariery dla utrzymania drzew w miastach i sposoby pokonywania tych barier, „Zrównowa-

żony rozwój – zastosowania” nr 3/2012.
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środowiska dla dzikiej przyrody, korzy-
ści społeczne w zakresie oddziaływania 
drzew na fizyczne, psychiczne i duchowe 
odczucia ludzi. Udało się nawet oszaco-
wać bezpośrednie korzyści ekonomiczne, 
które związane są ze wzrostem cen sprze-
daży działek zadrzewionych, z urządzo-
nym krajobrazem w stosunku do posesji 
bezdrzewnych9.

Charakterystyka  
stanu prawnego
Konstytucyjnym obowiązkiem władz pu-
blicznych jest zapewnienie ochrony środo-
wiska10 z uwzględnieniem zasady zrówno-
ważonego rozwoju11. Każdy jest obowiązany  
do dbałości o stan środowiska i ponosi od-
powiedzialność za spowodowane przez 
siebie jego pogorszenie12.

Polityka Unii w dziedzinie środowiska 
stawia sobie za cel wysoki poziom ochro-
ny dóbr naturalnych, z uwzględnieniem 
różnorodności sytuacji w różnych regio-
nach. Opiera się na zasadach: ostrożno-
ści; działania zapobiegawczego; naprawia-
nia szkody (w pierwszym rzędzie u źró-
dła) oraz na zasadzie „zanieczyszczający 
płaci”13. Celami tej polityki są: zachowa-
nie, ochrona i poprawa jakości środowiska; 

ochrona zdrowia ludzkiego; ostrożne i ra-
cjonalne wykorzystywanie zasobów natu-
ralnych; promowanie na płaszczyźnie mię-
dzynarodowej środków zmierzających do 
rozwiązywania regionalnych lub świato-
wych problemów w dziedzinie środowi-
ska, w szczególności zapobieganie zmia-
nom klimatu.

Ochrona środowiska polega na zachowa-
niu, zrównoważonym użytkowaniu oraz 
odnawianiu zasobów, tworów i składni-
ków przyrody14. Celami ochrony przy-
rody są między innymi: ochrona walo-
rów krajobrazowych; zieleni w miastach 
i wsiach oraz zadrzewień; kształtowanie 
właściwych postaw człowieka wobec przy-
rody przez edukację w tej dziedzinie15. 
Realizowane są one między innymi przez 
uwzględnianie wymagań ochrony przyro-
dy w polityce ekologicznej państwa; w pro-
gramach ochrony środowiska przyjmo-
wanych przez organy jednostek samorzą-
du terytorialnego; w strategiach rozwoju 
gmin; w studiach uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gmin; w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego oraz w dzia-
łalności gospodarczej i inwestycyjnej, 
a także przez prowadzenie działalności 

9 H. Szczepkowska: Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych, 
„Człowiek i Środowisko” nr 31 (3-4)/ 2007, s. 5-26.

10 Art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
11 Zrównoważony rozwój jest to rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 

działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa-
łości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podsta-
wowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przy-
szłych pokoleń – art. 3 pkt 50 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, DzU.2013.1232 ze zm.

12 Art. 86 Konstytucji RP.
13 Art. 191 TFUE (dawny art. 174 TWE).
14 Art. 2 ust. 1 pkt 8, 9 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, DzU.2013.627 ze zm.
15 Art. 2 ust. 2 pkt 6, 7 ustawy o ochronie przyrody.
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edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej 
w dziedzinie ochrony przyrody16.

Usunięcie drzew z terenu nieruchomości 
może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wy-
danego przez wójta, burmistrza albo prezy-
denta miasta17. W odniesieniu do nierucho-
mości będących własnością gminy, czynno-
ści związane z wydawaniem zezwoleń na 
usunięcie drzew, w zakresie, w jakim wy-
konywane są one przez wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta, wykonuje starosta.

Sprawy zieleni miejskiej oraz zadrze-
wień należą do zadań własnych gminy18. 
Z kolei powiat wykonuje określone usta-
wami zadania publiczne o charakterze po-
nadgminnym w zakresie ochrony środo-
wiska i przyrody19.

Jednostki samorządu terytorialnego, które 
w głównej mierze odpowiedzialne są za 
ochronę drzew, mają do dyspozycji narzę-
dzia prawne wynikające z ustawy o ochro-
nie przyrody, takie jak wydawanie zezwoleń  
na usunięcie drzew lub odmowa wydania 
takiego zezwolenia, ustalenie kompensa-
cji przyrodniczej oraz prowadzenie dzia-
łalności edukacyjnej, informacyjnej i pro-
mocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody. 

Zezwolenie na usunięcie drzew jest decy-
zją administracyjną, tak więc zastosowanie 
mają tutaj również przepisy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego20. Innymi 
instrumentami prawnymi, które mogą być 
wykorzystane do ochrony drzew, są pla-
nowanie i zagospodarowanie przestrzen-
ne oraz decyzje o pozwoleniu na budowę.

Zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 
jest decyzją uznaniową21 (organ nie ma 
obowiązku wydać decyzji pozytywnej dla 
strony), gdyż przy usuwaniu drzew do-
chodzi do konfliktu interesów pomiędzy 
wartościami chronionymi prawem jaki-
mi są, z jednej strony ochrona przyrody/
środowiska a z drugiej prawo własności 
i swoboda prowadzenia działalności go-
spodarczej. W toku postępowania organy 
administracji publicznej mają obowiązek 
podjąć wszelkie czynności niezbędne do 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktyczne-
go oraz do załatwienia sprawy, mając na 
względzie nie tylko interes strony, która 
chce usunąć drzewo, ale także interes 
społeczny, jakim jest ochrona przyrody22.

16 Art. 3 pkt 1, 5 ustawy o ochronie przyrody.
17 Art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
18 Art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, DzU.2013.594 ze zm.
19 Art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU.2013.595 ze zm.
20 Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, DzU.2013.267 ze zm.
21 Norma art. 83 ustawy o ochronie przyrody nie określa żadnych szczegółowych przesłanek określających 

przypadki, które obligują organ administracji do udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
bądź do odmowy jego wydania. Organ administracji, działając w granicach uznania administracyjnego, wi-
nien wobec tego rozważyć, które spośród prawnie dopuszczalnych rozstrzygnięć jest w danym wypadku 
celowe. Przewidziane w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na wycięcie drzew jest wy-
jątkiem od reguły zachowania drzew jako elementu przyrody podlegającego ochronie prawnej. Zezwolenie 
na wycięcie drzew nastąpić może jedynie w sytuacji, gdy przyczyna, zawarta we wniosku o wydanie takie-
go zezwolenia, zostanie przez organ uznana za ważną, uzasadniającą rezygnację z przewidzianej ustawą 
ochrony drzew. Wyrok WSA w Warszawie z 13 czerwca 2012 r., sygn. IV SA/Wa 175/12 (Lex 1212685).

22 Art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Z badań kontrolnych wynika, że orga-
ny administracji publicznej, w tym przy-
padku burmistrzowie, prezydenci lub sta-
rostowie, nie dostrzegali tej podstawowej 
zasady postępowania administracyjnego. 
Skontrolowane organy ochrony przyrody23 
wydawały zezwolenia na usunięcie drzew 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jed-
nak postępowania administracyjne były 
prowadzone nierzetelnie. Dokumentacja 
zbadanych postępowań nie pozwalała na 
stwierdzenie, czy w toku ich przeprowa-
dzenia dołożono należytej staranności 
w wyważeniu interesu strony i interesu 
społecznego. Postępowania dowodowe 
nie były prowadzone i dokumentowane 
z należytą starannością, materiał dowo-
dowy nie został więc zebrany i rozpatrzo-
ny w sposób wyczerpujący24.

Na 201 badanych postępowań25 oglę-
dziny przeprowadzono w 186 przypad-
kach (92,5%), dokumentację fotograficzną 
sporządzono w 60 sprawach (30%), bie-
gli26 zostali powołani w dwóch sprawach 
(1%), a rozprawy administracyjne pro-
wadzone były tylko w jednym urzędzie 
(9%). Zgromadzony materiał dowodowy 
świadczył o tym, że pierwszeństwo dawano 

interesom inwestora, a interes społeczny, 
jakim jest ochrona przyrody, traktowa-
ny był jako drugoplanowy. W większości 
prowadzonych postępowań nie badano  
wartości przyrodniczej drzew, nie rozpa-
trywano rozwiązań alternatywnych, a opie-
rano się głównie na dowodach przedłożo-
nych przez inwestora. W efekcie liczba de-
cyzji odmawiających wydania zezwolenia 
na usunięcie drzewa była bardzo mała, 
w 99,8% badanych przypadków drzewa 
zostały przeznaczone do wycięcia. 

Ponadto kontrola wykazała nierzetelne 
badanie przesłanek określonych w art. 86 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, a stano-
wiących podstawę do niepobierania opłat 
za usunięcie drzew. Jest to o tyle nieko-
rzystne, że naliczona opłata jest formą gwa-
rancji w przypadku, gdyby inwestor nie  
posadził nowych drzew w zamian za usu-
nięte. Jeśli zastosuje się procedurę zwol-
nienia z opłaty – takiego zabezpieczenia 
nie ma. Jeżeli strona, zwolniona z opłaty 
za usunięcie drzewa i zobowiązana do po-
sadzenia nowych drzew w zamian, nie wy-
kona tego obowiązku, to jego wyegzekwo-
wanie może nastąpić na podstawie prze-
pisów działu III ustawy o postępowaniu 

23 Kontrolę przeprowadzono w dziesięciu urzędach miast oraz dziewięciu starostwach powiatowych, w pię-
ciu województwach z różnych regionów Polski, tj. kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, opolskim 
i podlaskim. Do kontroli wybrano miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 15 tys., oraz odpowia-
dające im miejscowo powiaty.

24 Art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
25 Kontrolą objęto inwestycje, w których powierzchnia zabudowy budynku była większa niż 500 m2, i z po-

wodu których wydawano zezwolenie na usunięcie drzew lub odmówiono wydania takiego zezwolenia. 
Były to obiekty budowlane jak stadiony i hale sportowe, budynki biurowe, budynki przemysłowe, budynki  
wielorodzinne, sklepy wielkopowierzchniowe, parkingi, a także inwestycje prowadzone przez gminę lub 
powiat. Nie kontrolowano inwestycji związanych z budową dróg ze względu na odmienną specyfikę tych  
inwestycji. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2010–2014.

26 Należy zauważyć, że nie wszyscy urzędnicy, którzy zajmowali się wydawaniem zezwoleń na usuwanie 
drzew, posiadali wykształcenie pozwalające ocenić gatunek drzew, ich stan zdrowotny, wiek, czy występo-
wanie gatunków chronionych, tj. wykształcenie z zakresu leśnictwa, ogrodnictwa, architektury krajobrazu.
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egzekucyjnym w administracji27, tj. jako 
egzekucja obowiązków o charakterze nie-
pieniężnym, co w praktyce jest bardzo 
trudne i długotrwałe. 

Opłat nie naliczono w  przypadku 
16 132 drzew (65%), na wycinkę których 
wydano zezwolenie, a do głównych przy-
czyn tego można zaliczyć: drzewa zagra-
żały bezpieczeństwu lub mieniu w istnie-
jących obiektach budowlanych, urosły  
już po zakwalifikowaniu nieruchomości 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na cele budowlane, ob-
umarły lub nie rokowały szansy na prze-
życie z przyczyn niezależnych od posia-
dacza nieruchomości. 

Najczęściej na te przesłanki, obok inwe-
storów prywatnych, powoływały się gminy, 
które występowały do starostów z wnio-
skami o usunięcie drzew z nieruchomo-
ści stanowiących ich własność.

Wyniki kontroli wskazują, że ani w pro-
tokołach oględzin, ani w uzasadnieniach 
decyzji, poza nielicznymi wyjątkami, nie 
podano, w jaki sposób i w jakim stopniu 
drzewa zagrażają bezpieczeństwu dane-
go obiektu budowlanego28, co jest przy-
czyną obumarcia drzewa lub czy drzewo 
faktycznie nie rokuje szansy na przeżycie.

Urzędnicy prowadzący postępowa-
nie w sprawach wydawania zezwoleń na 
usunięcie drzew mieli spore problemy 

z ustaleniem, czy drzewa posadzono lub 
wyrosły po zakwalifikowaniu nierucho-
mości w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego na cele budow-
lane. W takich przypadkach istotne jest 
zbadanie, jakie było przeznaczenie w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego nie-
ruchomości, na której znajdują się drze-
wa w chwili ich posadzenia. W związku 
z tym organy administracji nie powinny 
badać, jakie są aktualne postanowienia 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go (biorąc pod uwagę termin orzekania), 
ale jakie były rozwiązania w tym zakre-
sie w czasie pojawienia się drzew29. Organ 
musi więc ustalić wiek drzewa, co wyma-
ga wiedzy specjalistycznej, oraz spraw-
dzić jaki plan obowiązywał w chwili posa-
dzenia drzewa. W wielu przypadkach nie 
ustalano wieku drzew, ani nie sprawdzano, 
jakie było przeznaczenie terenu w planie 
zagospodarowania przestrzennego obo-
wiązującego w momencie posadzenia  
drzew.

W ocenie NIK dokładne wyjaśnienie 
i udokumentowanie stanu faktycznego 
ma bardzo duże znaczenie w przypadku 
wydawania zezwoleń na usunięcie drzew, 
gdyż decyzje te mają charakter uznanio-
wy, a organ musi rozstrzygnąć konflikt po-
między interesem społecznym, jakim jest 
ochrona przyrody, a interesem inwestora.

27 Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, DzU.2012.1015 ze zm.
28 Zagrożenie bezpieczeństwa powinno mieć rzeczywisty charakter, a nie hipotetyczny, a usunięcie drze-

wa w takim przypadku powinno stanowić jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Jeżeli zagrożenie 
można wyeliminować przy wykorzystaniu mniej inwazyjnych zabiegów, np. polegających na odpowiedniej  
pielęgnacji drzewa, to brak jest podstaw do zwolnienia z obowiązku naliczenia opłaty, gdyż nie będzie 
zachodziła konieczność usunięcia konkretnego drzewa. Za K. Gruszecki: Ustawa o ochronie przyrody,  
Komentarz, Lex 2013.

29 K. Gruszecki: Ustawa o…, op. cit.
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Kompensacja przyrodnicza
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
może być uzależnione od ich przesadze-
nia w miejsce wskazane przez wydające-
go zezwolenie albo zastąpienia ich inny-
mi drzewami, w liczbie nie mniejszej niż 
liczba usuwanych drzew lub krzewów30. 
Organ właściwy do wydania zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów odracza, 
na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, 
termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, 
jeżeli zezwolenie przewiduje przesadze-
nie ich w inne miejsce lub zastąpienie in-
nymi drzewami lub krzewami31.

W badanych zezwoleniach nakładano na 
inwestorów obowiązek posadzenia nowych 
drzew jako jedną z form kompensacji przy-
rodniczej, a także naliczano opłaty32, któ-
rych termin uiszczenia odraczano na okres 
3 lat. W badanych przypadkach w ramach 
kompensacji przyrodniczej w zamian za 
24 817 usuniętych drzew nakazano posa-
dzenie 23 332 nowych (94%). W powiatach 
kompensacja przyrodnicza kształtowała 
się na poziomie 90%, a w miastach 109%. 

W większości przypadków nakazywa-
no posadzenie jednego nowego drzewa 
za jedno drzewo usunięte. Występowały 

też przypadki, w których nakazano posa-
dzenie większej liczby drzew. W jednym 
z urzędów miasta, w przypadku usuwania  
drzew zdrowych i cennych gatunkowo, 
przyjęto zasadę wyliczenia liczby nowych 
drzew, sadzonych jako rekompensata straty 
w środowisku, polegającą na podzieleniu 
wymiaru obwodu pnia usuwanego drze-
wa przez 1433, co należy uznać za dobrą 
praktykę.

Jako miejsce posadzenia nowych drzew 
najczęściej wskazywano teren inwestycji 
lub rzadziej nieruchomości należące do 
gminy. Wystąpiły też przypadki, że w de-
cyzjach w ogóle nie wskazano takiego miej-
sca, co utrudniało sprawdzenie wykona-
nia nałożonego obowiązku.

Terminy uiszczenia naliczonych opłat 
w wysokości 51 075,5 tys. zł zostały od-
roczone na okres 3 lat od wydania zezwo-
lenia, z wyjątkiem otrzymanej kwoty 
2 475,6 tys. zł (5%). Łączne wpływy z tytu-
łu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 
w latach 2010–2013 w badanych miastach 
wyniosły 23 676,2 tys. zł. Niskie wpływy 
z tego tytułu lub ich brak34 świadczą o tym, 
że wysokość opłat nie stanowi bariery dla 
wycinania drzew przez inwestorów.

30 Art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
31 Art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
32 Zdaniem W. Radeckiego opłata za usuwanie drzew i krzewów jest opłatą za korzystanie ze środowiska, 

W. Radecki: Rozliczanie opłat za usuwanie drzew, „Nowe Zeszyty Samorządowe” nr 1/2010, s. 37. Autor 
słusznie łączy tę opłatę z art. 273 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska. W piśmiennictwie zauważa 
się jednak, że „… opłatom tym przypisać można charakter tzw. opłaty specjalnej. Stanowią one z jednej 
strony instrument bodźcowy (mają zniechęcać do usuwania drzew i krzewów), z drugiej kompensacyjny  
(stanowią rodzaj rekompensaty za ubytek w stanie przyrody)”. J. Rotko [w:] W. Radecki (red.): Teoretycz-
ne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006, s. 207. Podzielając oba te poglądy, przyjąć należy, 
że „…opłata za usunięcie drzew i krzewów jest rodzajem opłaty za korzystanie ze środowiska, która ma 
pełnić rolę zapobiegającą usuwaniu i rekompensującą usuwanie.” Przytoczono za B. Rakoczy: Usuwanie 
drzew i krzewów, Warszawa 2013, s. 112.

33 Zalecany obwód pnia drzew sadzonych w zamian.
34 W trzech miastach na dziesięć kontrolowanych nie odnotowano żadnych wpływów z tego tytułu w latach 2010–2013.
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Bez ustalenia jakiejkolwiek kompen-
sacji zezwolono na usunięcie 640 drzew 
(2,6%), przy czym przypadki takie wystą-
piły w pięciu starostwach powiatowych 
na dziewięć kontrolowanych i w jednym 
urzędzie miasta. Jednakże nie we wszyst-
kich przypadkach egzekwowano wykona-
nie tego obowiązku, co powodowało, że 
narzędzie to nie było skuteczne. 

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew, 
w której odracza się termin uiszczenia 
opłaty, jest decyzją warunkową. Organ 
wydający decyzję powinien więc spraw-
dzić, tj. przeprowadzić postępowanie wy-
jaśniające, czy strona wypełniła warunek 
posadzenia nowych drzew, aby odrocze-
nie opłaty mogło być utrzymane w mocy. 
Z kolei warunkiem umorzenia opłaty jest 
zachowanie żywotności nowo posadzonych 
drzew przez okres 3 lat od dnia posadze-
nia, co również powinno być sprawdzone 
w postępowaniu wyjaśniającym, w tym na 
przykład dokonując oględzin. W decyzji  
powinien być wskazany termin posadze-
nia nowych drzew35, a także konieczność 
zgłoszenia przez inwestora wykonania 
tego warunku. Często w kontrolowanych 
decyzjach nie nakładano na stronę tego  
obowiązku.

Oględziny wykonania warunku posadze-
nia nowych drzew zostały przeprowadzone 
przez urzędników zaledwie w 59 przypad-
kach (47%), przy czym wskaźnik przepro-
wadzonych kontroli wyniósł dla miast 75%, 
a dla powiatów 17%. Z kolei upływ 3-let-
niego okresu od daty posadzenia drzew 
upłynął w 17 sprawach, z czego 6 (35%) nie 

zostało sprawdzonych pod kątem zacho-
wania żywotności drzew, a w pozostałych  
11 umorzono opłaty. Żadnych kontroli nie 
przeprowadzano w pięciu starostwach po-
wiatowych. 

W toku dokonywanych przez kontrole-
rów NIK oględzin stwierdzono usychanie 
lub złamania nowo posadzonych drzew, 
nieodpowiednie zabezpieczenie (brak pa-
lików lub ich uszkodzenie), posadzenie 
mniejszej liczby drzew lub na innych dział-
kach niż wskazane w decyzjach, lub nie-
posadzenie drzew. Wszystkie przypadki 
złej kondycji drzew uznawane były jako 
powstałe z przyczyn niezależnych od po-
siadacza nieruchomości. Gdy istniały ja-
kiekolwiek oznaki żywotności nowo po-
sadzonych drzew i krzewów, to naliczone 
opłaty podlegały umorzeniu. Ustawodawca 
nie określił, co należy rozumieć przez ter-
min „zachowanie żywotności”. Z kolei in-
westorzy uważali, że wykonanie obowiąz-
ku kończy się na posadzeniu drzew, i nie 
brali pod uwagę, że drzewa te należy od-
powiednio zabezpieczyć oraz pielęgno-
wać (np. podlewać w suchych okresach). 
Zdaniem NIK, niedołożenie należytej sta-
ranności w zakresie odpowiedniego zabez-
pieczenia i pielęgnacji nowo posadzonych 
drzew skutkuje ich obumarciem i może 
stanowić przesłankę do wyegzekwowania 
opłaty na podstawie art. 84 ust. 5a usta-
wy o ochronie przyrody.

Przepisy ustawy o ochronie przyrody 
nie pozwalają na ustalenie i wyegzekwo-
wanie właściwej kompensacji przyrodni-
czej w postaci posadzenia nowych drzew, 

35 Art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
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gdyż organ może wskazać w decyzji tylko 
i wyłącznie ich liczbę36. Ustawa nie daje 
podstaw do określenia w decyzji gatunków, 
wieku czy rozmiarów (objętość pnia, wy-
sokość) nowo sadzonych drzew. W efek-
cie sadzonki drzew są bardzo niskiej jako-
ści, niedopasowane gatunkowo do miejsc 
i warunków, w których są sadzone, co po-
woduje ich obumieranie. Brak możliwo-
ści określenia w decyzji wieku lub roz-
miaru nowego drzewa może prowadzić 
do tego, że drzewa te zostaną usunięte 
i to bez wydawania zezwolenia, gdyż ich 
wiek nie przekroczył 10 lat. Za usunięcie 
drzew, które obumarły lub nie rokują szan-
sy na przeżycie, z przyczyn niezależnych 
od posiadacza nieruchomości, nie pobie-
ra się opłat. W wielu decyzjach pojawiały  
się zalecenia co do gatunku czy wielko-
ści sadzonek (na przykład przez wskaza-
nie minimalnego obwodu pnia), jednakże  
nie ma podstawy prawnej do ich wyeg-
zekwowania.

Pozostałe instrumenty  
służące ochronie drzew
Zagospodarowanie przestrzenne

Pomimo że planowanie i zagospodarowa-
nie przestrzenne jest jednym z instrumen-
tów, który może przyczyniać się do ochro-
ny i zachowania drzew37, to kontrolowane 

jednostki nie wykorzystywały go w wystar-
czającym stopniu. Miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego w kontro-
lowanych gminach, a także decyzje o wa-
runkach zabudowy38, posługiwały się zbyt 
ogólnymi sformułowaniami w tym zakre-
sie lub w ogóle nie zawierały stosownych 
wskazówek i warunków odnośnie do po-
stępowania z zadrzewieniami w sytu-
acji kolizji z planowanymi inwestycjami. 
W czterech na dziesięć kontrolowanych 
miast w planach zagospodarowania prze-
strzennego zawarto zapisy dotyczące za-
drzewień wzdłuż granic terenów produk-
cyjnych, czy magazynowych jako zieleni 
izolacyjnej, a w trzech miastach wskaza-
no na konieczność uwzględnienia istnie-
jących drzew i ich skupisk przy zagospo-
darowaniu terenu. Z kolei w decyzjach 
o warunkach zabudowy zawierano jedy-
nie ogólne postanowienia, że w trakcie in-
westycji należy uwzględniać ochronę śro-
dowiska na obszarze prowadzonych prac, 
w tym także ochronę zieleni.

Pracownicy urzędów zajmujący się pla-
nowaniem przestrzennym nie widzieli po-
trzeby współpracy z osobami zajmującymi  
się wydawaniem zezwoleń na usunięcie 
drzew. Jako przyczynę tego wskazywa-
no, że decyzja o warunkach zabudowy nie 
określa precyzyjnej lokalizacji planowanych 

36 O niskiej skuteczności wykorzystania nasadzeń zastępczych świadczą także ogólne dane dotyczące 
wydanych zezwoleń na usunięcie drzew w 2012 r. w badanych urzędach na obszarach badanych gmin 
i powiatów. W toku prowadzenia czynności kontrolnych zebrano dane o wydanych decyzjach dla całych  
obszarów kontrolowanych gmin i powiatów (nie tylko na terenach miejskich) za 2012 r. W dwóch gmi-
nach oraz trzech powiatach nakazano posadzenie nowych drzew w większej liczbie od drzew usuniętych. 
Z kolei w dwóch gminach oraz dwóch powiatach stosunek nowo posadzonych drzew do usuniętych wy-
nosił poniżej 10%.

37 Art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
DzU.2012.647 ze zm.

38 Należy przez to rozumieć także decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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budynków, co następuje dopiero w trakcie 
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę, a także, że postępowanie w sprawie 
wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
prowadzone jest po wydaniu decyzji o wa-
runkach zabudowy, więc nie istnieje po-
trzeba współpracy. Należy jednak zauwa-
żyć, że burmistrz lub prezydent miasta 
jest organem wydającym zarówno decy-
zje o warunkach zabudowy, jak i zezwo-
lenia na usunięcie drzew. 

W ocenie NIK współpraca pracowni-
ków już na etapie wydawania decyzji o wa-
runkach zabudowy może przyczynić się 
do lepszej ochrony i zachowania drzew. 
Połączenie wiedzy i praktyki z obu ob-
szarów pozwoliłoby na wypracowanie za-
leceń dla inwestora co do dalszych dzia-
łań w zakresie planowania inwestycji, tak 
aby ochronić jak największą liczbę warto-
ściowych przyrodniczo drzew. Ponieważ 
planowanie przestrzenne jest zagadnie-
niem wieloaspektowym i wymaga podej-
ścia interdyscyplinarnego, a projekty pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
lub projekty decyzji o warunkach zabu-
dowy muszą sporządzić osoby posiada-
jące odpowiednie uprawnienia w zakre-
sie urbanistyki lub architektury, zasadna 
jest współpraca osób posiadających wie-
dzę z różnych zakresów w obszarze pla-
nowania przestrzennego.

Decyzja  
o pozwoleniu na budowę
W ustaleniach kontroli czytamy, że kontro-
lowane decyzje o pozwoleniu na budowę 

i załączone do nich projekty budowlane 
nie zawierały inwentaryzacji istniejących 
zadrzewień i planowanego układu ziele-
ni39 lub odnosiły się do nich bardzo ogól-
nie. Tym samym nie mogły więc skutecz-
nie wpływać na treść wydawanych decyzji 
zezwalających na usunięcie drzew. Z dru-
giej strony zaznaczyć należy, że zdecydo-
wana większość decyzji w sprawie wycię-
cia drzew wydawana była przed orzecze-
niem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Na 91 zbadanych decyzji o pozwoleniu 
na budowę w projektach zagospodarowa-
nia działki w 79 sprawach (87%) przed-
stawiono układ i ukształtowanie zieleni, 
a w 32 przypadkach (35%) nie podano po-
wierzchni zieleni. Z kolei, w części rysun-
kowej projektu zagospodarowania działki,  
ukształtowanie zieleni oraz oznaczenie 
istniejącego zadrzewienia stwierdzono 
w 69 sprawach (76%), przy czym drze-
wa do likwidacji zaznaczono w 41 projek-
tach (45%), a układy projektowanej ziele-
ni w 33 (36%). Wystąpiły też przypadki,  
że w projektach nie można było zidenty-
fikować liczby drzew zarówno istnieją-
cych, jak i przeznaczonych do usunięcia, 
czy planowanych do posadzenia.

W ocenie NIK projekt budowlany, 
a w szczególności projekt zagospodaro-
wania działki lub terenu, powinien odgry-
wać kluczową rolę przy prowadzeniu po-
stępowań związanych z usuwaniem drzew 
oraz w ustaleniu właściwej kompensacji 
przyrodniczej na terenach prowadzonych 
inwestycji. Obowiązujące przepisy usta-
wy o ochronie przyrody nie precyzują, na 

39 Art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane, DzU.2013.1409 ze zm.
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jakim etapie procesu inwestycyjnego po-
winno być wydane zezwolenie na usunię-
cie drzew z powodu kolizji z planowaną  
inwestycją. Najczęściej inwestorzy wystę-
pują o wydanie zezwolenia jeszcze przed 
rozpoczęciem inwestycji.

Działalność edukacyjna 
i informacyjna
Kontrolowane jednostki, z wyjątkiem jed-
nego urzędu miasta40, w żaden sposób nie 
informowały inwestorów o konieczności 
właściwego zabezpieczenia drzew na placu 
budowy. Także działalność edukacyjną, 
informacyjną i promocyjną w dziedzinie 
ochrony przyrody41, prowadzono w bar-
dzo ograniczonym zakresie, sporadycznie 
lub wcale. Akcje związane z ochroną przy-
rody najczęściej kierowane były do dzieci 
i młodzieży, nie obejmowały szerokiego 
grona mieszkańców i nie dotyczyły ochro-
ny drzew i zieleni w miastach.

Stwierdzono, że ani starostowie, ani bur-
mistrzowie lub prezydenci miast nie uzna-
wali za konieczne umieszczanie w decy-
zjach zezwalających na wycięcie drzew 
lub w decyzjach o pozwoleniu na budo-
wę informacji o obowiązku prowadzenia 
prac ziemnych oraz innych prac związa-
nych z wykorzystaniem sprzętu mecha-
nicznego lub urządzeń technicznych, 

prowadzonych w obrębie bryły korze-
niowej drzew w sposób najmniej szko-
dzący drzewom42. W decyzjach tych nie 
pouczano także, że za zniszczenie drzew 
spowodowanych niewłaściwym wykony-
waniem robót ziemnych lub wykorzysta-
niem sprzętu mechanicznego albo urzą-
dzeń technicznych grozi administracyjna  
kara pieniężna43. Jako przyczynę nieza-
mieszczania takich informacji podawa-
no najczęściej brak uregulowań prawnych 
w tym zakresie. Z takim stanowiskiem 
nie można się jednak zgodzić, gdyż orga-
ny administracji publicznej są obowiąza-
ne do należytego i wyczerpującego infor-
mowania stron o okolicznościach faktycz-
nych i prawnych, które mogą mieć wpływ 
na ustalenie ich praw i obowiązków będą-
cych przedmiotem postępowania admini-
stracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby 
strony i inne osoby uczestniczące w po-
stępowaniu nie poniosły szkody z powodu 
nieznajomości prawa, i w tym celu udzie-
lają im niezbędnych wyjaśnień i wskazó-
wek44. Ponadto obowiązkiem organów ad-
ministracji publicznej jest dbałość o przy-
rodę będącą dziedzictwem i bogactwem 
narodowym45. Zamieszczanie takich po-
uczeń w stosownych decyzjach jest także 
elementem edukacji w zakresie ochrony 
przyrody.

40 Informacje na ten temat zawierano w decyzjach o warunkach zabudowy, w postanowieniach opiniują-
cych wycięcie drzew w związku z planowaną inwestycją, w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew.  
Wydano także ulotkę (dostępną również na stronach internetowych) „Ochrona drzew na terenach  
inwestycyjnych”.

41 Art. 4 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
42 Art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
43 Art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.
44 Art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego.
45 Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
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Dobre praktyki
W toku kontroli stwierdzono także dobre 
praktyki takie jak na przykład: współpra-
ca wydziału wydającego decyzje o warun-
kach zabudowy z wydziałem zajmującym 
się ochroną przyrody (jeden urząd); po-
woływanie społecznych komisji ds. oceny 
zieleni (jeden urząd); sporządzenie wzoru 
protokołu z wizji lokalnej w celu spraw-
dzenia wykonania warunków nałożonych 
zezwoleniem na usunięcie drzew (jeden 
urząd); opracowanie „Standardów zakła-
dania i pielęgnacji podstawowych rodza-
jów terenów zielonych w mieście” (jeden 
urząd); wydawanie, na etapie uzyskiwa-
nia pozwolenia na budowę postanowień, 
w których wyrażana jest opinia dotycząca 
usunięcia drzew w związku z planowaną  
inwestycją (jeden urząd); akcje edukacyj-
ne i informacyjne polegające na prowa-
dzeniu programów związanych z ochroną  
drzew (trzy urzędy); publikacja artyku-
łów lub informacji o właściwej pielęgna-
cji drzew (jeden urząd).

Wnioski
Na podstawie ustalonych wyników kon-
troli NIK uznała za konieczne zapropo-
nowanie wprowadzenia zmian do usta-
wy o ochronie przyrody, w szczególno-
ści w zakresie ochrony terenów zieleni 
i zadrzewień, aby można było skutecznie 

chronić drzewa w procesie inwestycyj-
nym oraz ustalić właściwą kompensację 
przyrodniczą w przypadku ich usuwania. 
Obecne uregulowania prawne nie sprzy-
jają efektywnemu wykorzystaniu takich 
narzędzi jak wydanie zezwolenia na usu-
nięcie drzew oraz ustalenie kompensacji 
przyrodniczej. Zgłoszono więc następu-
jące wnioski de lege ferenda:
•	Wprowadzenie definicji takich pojęć 

jak drzewo oraz żywotność drzewa.
•	Wprowadzenie obowiązku dołączenia 

do wniosku inwestora projektu zagospo-
darowania działki lub terenu w przypad-
ku realizacji inwestycji, dla której jest 
on wymagany zgodnie z ustawą z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane46, wraz z ozna-
czeniem: 

−	 istniejącego zadrzewienia podlegające-
go adaptacji lub likwidacji wraz z okre-
śleniem usytuowania drzewa lub drzew 
w stosunku do granic nieruchomości 
i obiektów budowlanych istniejących lub  
projektowanych na tym terenie; 
−	 układu projektowanej zieleni wysokiej 
i niskiej, tj. nasadzeń zastępczych rozumia-
nych jako posadzenie drzew lub krzewów, 
w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwa-
nych drzew, stanowiących kompensację 
przyrodniczą za usuwane drzewa w rozu-
mieniu art. 3 pkt 8 ustawy z 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska47. 

46 DzU.2013.1409 ze zm.
47 Kontrola wykazała, że większość decyzji w sprawie wycięcia drzew wydawana była przed wydaniem decy-

zji o pozwoleniu na budowę, tak więc występowały trudności w ustaleniu, czy istnieje kolizja zadrzewień 
z planowanym zamierzeniem budowlanym. Z kolei NIK oceniła pozytywnie wymaganie projektu zagospo-
darowania terenu pod kątem urządzenia zieleni w Urzędzie Miasta Krakowa, a także wydawanie przez 
Prezydenta Miasta Krakowa postanowień, w których wyrażana była opinia dotycząca usunięcia drzew 
w związku z planowaną inwestycją. Takie działania pozwalały na rzetelne ustalenie liczby drzew przezna-
czonych do usunięcia, a także zaplanowanie kompensacji przyrodniczej.
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•	 Wprowadzenie przepisów uprawniają - 
cych organy ochrony przyrody do ustale-
nia kompensacji przyrodniczej nie tylko 
przez wskazanie liczby drzew, które należy 
posadzić w zamian za usuwane, ale także:

−	minimalnych obwodów pni drzew na 
określonej wysokości,
−	 gatunków lub odmian drzew.
Celowe jest także wprowadzenie wy-
tycznych, które organ powinien brać pod 
uwagę, gdy określa nasadzenia zastęp-
cze, takich jak: dostępność miejsc do na-
sadzeń zastępczych; wartość przyrodni-
czą, w tym rozmiar drzewa; wartość kul-
turową; walory krajobrazowe; lokalizację; 
funkcje w ekosystemie – przez dodanie 
odpowiedniego ustępu w art. 83 lub nowej 
jednostki redakcyjnej48.
•	W przypadku uzależnienia wydania ze-

zwolenia na usunięcie drzew lub krze-
wów od wykonania nasadzeń zastęp-
czych, zezwolenie powinno określać:

−	miejsce nasadzeń,
−	 liczbę drzew do posadzenia,
−	minimalny obwód pni drzew mierzo-
ny na określonej wysokości,

−	 gatunek lub odmianę drzew,
−	 termin wykonania nasadzeń,
−	 termin złożenia informacji o wykona-
niu nasadzeń49.
•	Uwarunkowanie wydania zezwolenia 

na usunięcie drzew w przypadku, gdy 
przyczyną usunięcia drzew jest realiza-
cja inwestycji wymagającej uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwole-
nia na budowę, i która koliduje z drze-
wami lub krzewami będącymi przed-
miotem zezwolenia, od uzyskania da-
nego pozwolenia50.

•	Ujednolicenie w art. 84 ust. 4 i 5 rozpo-
częcia biegu terminów dla odroczenia 
i umorzenia opłaty za usunięcie, tj. 3 lat 
od dnia upływu terminu przesadzenia 
lub posadzenia drzew51.

•	Zmiany art. 83 ust. 6 pkt 4 poprzez za-
stąpienie wieku drzewa określonym ob-
wodem pnia52.
Racjonalna jest także zmiana art. 402 

ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska w zakresie ustalenia, 
że wpływy z tytułu opłat i kar za usu-
wanie drzew i krzewów nakładanych  

48 Wyniki kontroli wskazują, że nowo posadzone drzewa są bardzo niskiej jakości, niedopasowane gatunkowo 
do miejsc i warunków, w których są sadzone, co powoduje ich obumieranie. Organy ochrony przyrody nie 
mają możliwości nakładania na stronę innych warunków dotyczących nasadzeń zastępczych poza liczbą no-
wych drzew, a co za tym idzie nie mogą skutecznie ustalić i wyegzekwować kompensacji przyrodniczej.

49 Zobacz przypis 48. Ponadto wyniki kontroli wskazują, że w niektórych kontrolowanych decyzjach zezwa-
lających na usunięcie drzew nie podawano miejsca nasadzeń zastępczych oraz obowiązku poinformowa-
nia o ich dokonaniu.

50 Zobacz przypis 47.
51 Terminy określone w art. 84 ust. 4 i 5a ustawy o ochronie przyrody nie korespondują ze sobą, gdyż opła-

tę odracza się na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, a posiadacz nieruchomości jest obowiązany 
uiścić opłatę, jeżeli posadzone drzewa nie zachowały żywotności w okresie 3 lat od dnia ich posadzenia. 
Przy dużych inwestycjach okres pomiędzy wydaniem zezwolenia a posadzeniem nowych drzew może wy-
nosić nawet kilka lat.

52 Ustalenie wieku drzewa stwarza trudności, gdyż wymaga specjalistycznej wiedzy oraz posiadania odpo-
wiedniego sprzętu. Stwarza to szczególnie duże trudności, gdy przyczyną usunięcia drzew jest ich posa-
dzenie lub wyrośnięcie na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na cele budowlane, co wykazały wyniki kontroli.
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przez starostę stanowią w całości dochód 
budżetu powiatu53.

Przedstawione zmiany ustawy o ochro-
nie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony 
środowiska są zbieżne z rozwiązaniami za-
wartymi w przedłożonym w Sejmie pro-
jekcie ustawy o zmianie ustawy o samo-
rządzie gminnym oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (druk 2656)54.

NIK uważa za nieodzowne jak najszyb-
sze uchwalenie zaproponowanych zmian. 
Przyczynią się one do wyeliminowania 

niespójności55 w obecnie obowiązują-
cych przepisach prawa, wzmocnią ochro-
nę drzew w procesach inwestycyjnych, 
a także umożliwią organom wydającym 
zezwolenia na usunięcie drzew ustalanie 
skutecznej kompensacji przyrodniczej i jej 
egzekwowanie.

AGATA BRZESKA-LEBIECKA 
Delegatura NIK w Krakowie

53 Wyniki kontroli wskazują, że powiaty rzadko naliczają opłaty za usunięte drzewa, czy ustalają kompensa-
cję przyrodniczą w postaci nowych nasadzeń. Ponadto bardzo często nie sprawdzają, czy nałożone w de-
cyzji obowiązki zostały wykonane.

54 Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 
2656). Projekt wpłynął do Sejmu 25.07.2014 r. Ustawa została uchwalona 15.05. 2015 r. i opublikowana  
w DzU.2015.1045.         
(http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C72D8C9F075B5E95C1257D2C004F81D0).

55 Przykładowo art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody daje organowi możliwość wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwa-
nych drzew. Ustawodawca nie określił, że organ administracji może wskazać w zezwoleniu gatunki drzew 
lub krzewów sadzonych w miejsce usuwanych lub ich parametry. Warunkiem wykonania tego obowiąz-
ku jest zachowanie żywotności nowo posadzonych drzew w okresie 3 lat od ich posadzenia. Z kolei drze-
wa, których wiek nie przekracza 10 lat, nie wymagają zezwolenia na ich usunięcie (art. 83 ust. 6 pkt 4). 
Może to prowadzić do sytuacji, że drzewa, które zostały posadzone w zamian za drzewa usunięte, jeżeli 
nie będą spełniać określonych parametrów, mogą zostać usunięte bez zezwolenia. Zobacz też przypis 51.

Słowa kluczowe: ochrona drzew, procesy inwestycyjne w miastach, ochrona środowiska,  
rozbudowa infrastruktury, zagospodarowanie przestrzenne, zasada zrównoważonego rozwoju


