
1 z 3 

 

Łódź, dn. 7 marca 2017  r. 

Instytut Spraw Obywatelskich 

Adres do korespondencji: 

ul. Pomorska 40  

91-408 Łódź 

 

Stowarzyszenie Nowa Łódź 

Fundacja Sendzimira 

 

Adresat petycji: 

Prezydent Miasta Łodzi  

Pani Hanna Zdanowska 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

 

W czyim interesie składana jest petycja: 

Publicznym 

Petycja o przedstawienie Radzie Miejskiej w Łodzi do uchwalenia apelu 

ws. zwiększenia ustawowej ochrony drzew 

 

Szanowna Pani Prezydent, 

w ostatnim czasie dokłada Pani wszelkich starań, by polepszać stan zazielenienia Łodzi poprzez 

nasadzenia uzupełniające, a także inwestycje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną. Zauważalna 

jest także tendencja, by zamiast opłat za decyzje zezwalające na usunięcie drzew stosować 

nasadzenia zastępcze, dla wyliczenia których powstały też wewnętrzne wytyczne. Niestety, na 

poziomie krajowym ochrona drzew i terenów zieleni, zawarta w ustawie o ochronie przyrody, 

została znacznie zmniejszona. 

Dlatego na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach 

wychodzimy do Pani z propozycją przedłożenia Radzie Miejskiej w Łodzi apelu do Premiera Rady 

Ministrów, pani Beaty Szydło oraz Ministra Środowiska, pana Jana Szyszki ws. wprowadzenia 

takich przepisów w ustawie o ochronie przyrody, które pozwolą lepiej chronić drzewa przed 

niepotrzebnymi, nieuzasadnionymi wycinkami. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 16 grudnia 2016 roku Sejm RP przyjął nowelizację rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, 

dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Nowe przepisy liberalizują poprzednio 

obowiązujące, co przejawia się m.in. zapisami dotyczącymi: 

 zwiększonych obwodów drzew, dla których nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie 

(z 25 i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 i 100 cm na wysokości 1,3 m, w zależności od 
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gatunku, co oznacza kilkudziesięcioletnie okazy), 

 zwiększonych obwodów drzew, za które właściciel nie ponosi opłat w przypadku działek 

przeznaczonych na cele budowlane (z 50 i 75 cm do 80 i 120 cm na wysokości 1,3 m, 

w zależności od gatunku), 

 całkowitego zniesienia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzew przez osoby 

fizyczne na działkach nie przeznaczonych na cele gospodarcze, 

 obniżenia maksymalnej stawki opłaty za 1 cm obwodu (z ponad 730 zł do 500 zł; przy czym 

jest to kolejne obniżenie stawek w ciągu dwóch lat), 

 dania gminom możliwości kształtowania własnych przepisów dotyczących drzew, ale tylko 

w kierunku dalszego zmniejszania ich ochrony. 

Przez taką konstrukcję przepisów wiele drzew jest zagrożonych wycinką, w tym na terenach 

objętych ochroną konserwatorską, szczególnie w odniesieniu do działek osób fizycznych (wynika to 

z tego, że ustawa o ochronie przyrody nie przekierowuje do ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, i właściciele mogą nie wiedzieć, że usunięcie drzew to również ingerencja 

w substancję zabytkową). Ponadto, spowodują one mniejsze wpływy do budżetu miasta z tytułu 

opłat za wycięcie drzew, a także stawiają pod znakiem zapytania zasadność stosowania nasadzeń 

zastępczych zamiast opłat (po 3 latach od posadzenia nowych drzew, sprawdzenia ich żywotności 

i umorzenia opłaty rośliny te nie osiągną jeszcze wymiarów, które chroniłyby je przed usunięciem 

bez zezwolenia). Nie bez znaczenia jest także fakt, że bardzo wiele drzew, na które do tej pory 

obowiązywały zezwolenia, będzie wycinanych poza wszelką kontrolą i wiedzą. Wpłynie więc to na 

prowadzone przez Urząd Miejski statystyki. 

Jesteśmy przekonani, że konieczność uzyskiwania zezwoleń na wycięcia drzew (a także konieczność 

poniesienia opłat w wielu sytuacjach) była narzędziem zniechęcającym do nadmiernych wycinek. 

W chwili obecnej gminy w dużej mierze są tego narzędzia pozbawione. 

Dlatego wnioskujemy o przedłożenie Radzie Miejskiej w Łodzi apelu, w którym Rada domagałaby 

się większej ustawowej ochrony drzew, tak by samorządy, które chcą lepiej chronić zieleń na swoich 

terenach, mogły to rzeczywiście robić. 

Wierzymy, że również Pani Prezydent jest po stronie lepszej ochrony drzew. 

 

Z poważaniem, 

Rafał Górski  

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-

141 Wrocław, na stronie internetowej www.bip.um.wroc.pl w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1195). 

Rafał Górski 

 

http://www.bip.um.wroc.pl/
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Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe będą udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, 

że: 

1.  administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, 

2.  moje dane będą przetwarzane w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), 

3.  moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, 

4.  podanie danych jest dobrowolne, 

5.  mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych 

zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1182 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik – propozycja tekstu uchwały-apelu do przedłożenia Radzie Miejskiej 


