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Ochrona prawna terenów zieleni i zadrzewień, a wśród nich drzew
i krzewów rosnących poza lasami, należy do młodszych kierunków
ochrony przyrody. Podczas gdy ochrona lasów, a tym samym drzew
i krzewów leśnych, w pisanych aktach prawnych sięga połowy XIV w.,
a konserwatorska ochrona przyrody, w tym drzew i krzewów o wartości
pomnikowej – połowy XIX w., pierwsze polskie akty prawne obejmujące
ochroną zadrzewienia przydrożne pojawiły się w latach 20. XX w.,
a myśl o potrzebie powszechnej ochrony zieleni w ramach ochrony
przyrody zakiełkowała dopiero w następnej dekadzie. Nie znalazła ona
jednak żadnego odzwierciedlenia w pierwszej polskiej ustawie o ochronie
przyrody z 10.3.1934 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 274), dopiero w drugiej
takiej ustawie z 7.4.1949 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 180 ze zm.) pojawiły
się przepisy o zadrzewieniach, wśród nich zobowiązanie ówczesnego
ministra właściwego do spraw ochrony przyrody do wydania stosownego
rozporządzenia, które mogło uzależnić usuwanie drzew i krzewów od
pozwolenia władzy lub od ponownego zadrzewienia lub zakrzewienia.
Rozporządzenie to nigdy jednak nie zostało wydane.

Instrumentarium prawne powszechnej ochrony drzew i krzewów rosną-
cych poza lasami pojawiło się dopiero w ustawie z 31.1.1980 r. o ochronie
i kształtowaniu środowiska (tekst pierwotny z 1980 r. Dz.U. Nr 3, poz. 6,
późniejszy t.j. z 1994 r. Dz.U. Nr 49, poz. 196 ze zm.). Zostało ono
zbudowane na czterech filarach:

1) nałożeniu z mocy samego prawa na władających nieruchomościami
obowiązku utrzymania w należytym stanie drzew i krzewów rosną-
cych na nieruchomościach będących w ich władaniu;

2) uzależnieniu usunięcia drzewa i krzewu od uzyskania zezwolenia
właściwego organu administracji, chyba że jakiś przepis wyłączał
wymóg uzyskania zezwolenia;

3) opłatach za usuwanie drzew i krzewów na podstawie zezwolenia,
chyba że jakiś przepis zwalniał z obowiązku poniesienia opłaty;

4) administracyjnych karach pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów
bez wymaganego zezwolenia oraz za niszczenie drzew i krzewów
w kilku normatywnie określonych sytuacjach.

Przepisy o ochronie drzew i krzewów poza lasami zostały
w 2001 r. przeniesione do trzeciej polskiej ustawy o ochronie przyrody
z 16.10.1991 r. (tekst pierwotny Dz.U. Nr 114, poz. 492, późniejszy
t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zm.), a po jej uchyleniu i za-
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stąpieniu czwartą ustawą z 16.4.2004 r. (tekst pierwotny Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 880, aktualny t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651) zostały objęte
jej rozdziałem 4 pt. „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, składającym
się w wersji pierwotnej z trzynastu artykułów od 78 do 90.

Przepisy dotyczące ochrony drzew i krzewów poza lasami zmieniały się
wielokrotnie, zarówno w okresie, kiedy były fragmentem ustawy o ochro-
nie i kształtowaniu środowiska, jak i później, kiedy były przedmiotem
regulacji ustawy o ochronie przyrody. Mimo nader częstych nowelizacji
nie zmieniły się założenia modelowe oparte na wspomnianych czterech
filarach. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. nastąpiło pewne
uspokojenie legislacyjne; po nowelizacji z 17.12.2010 r. (Dz.U. z 2011 r.
Nr 34, poz. 170) przepisy te już nie były zmieniane.

W połowie 2013 r. Ministerstwo Środowiska przedstawiło założenia
bardzo rozległej nowelizacji przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie
przyrody. Zasadniczą przyczyną podjęcia prac nad nowelizacją było to,
że dziewięcioletnia wtedy praktyka stosowania tych przepisów ujawniła
liczne niejasności i wątpliwości interpretacyjne, czego dowodem jest
znaczna liczba orzeczeń sądów administracyjnych zapadłych na tle
art. 83–90 OchrPrzyrU. Warto zauważyć, że te osiem artykułów to za-
pewne najważniejszy w praktyce fragment tej ustawy, a z wątpliwościami
pojawiającymi się na ich tle jakże często borykały się organy samorządu
gminnego i powiatowego, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy admi-
nistracyjne. Problematyka ta była także przedmiotem rozważań w litera-
turze prawniczej, wśród której znaczące miejsce zajmują komentarze do
ustawy o ochronie przyrody autorstwa K. Gruszeckiego i W. Radeckiego
oraz monografie poświęcone zezwoleniom na usuwanie drzew i krzewów
K. Gruszeckiego oraz usuwaniu drzew i krzewów B. Rakoczego.

Prace nad nowelizacją gwałtownie przyspieszyły po ogłoszeniu
14.7.2014 r. sentencji wyroku TK z 1.7.2014 r. (SK 6/12, OTK Seria A
2014, Nr 7, poz. 68) stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP
dwóch praktycznie najważniejszych przepisów dotyczących administracyj-
nych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia i niszczenie ich, tj. art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1
OchrPrzyrU. Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej
tych przepisów na 18 miesięcy, tj. do 15.1.2016 r. Po ogłoszeniu sentencji
wyroku TK nastąpiło połączenie już podjętych prac nad fundamentalną
nowelizacją rozdziału 4 OchrPrzyrU z działaniami dostosowującymi prze-
pisy o administracyjnych karach pieniężnych do zaleceń przedstawionych
przez TK. Efektem był art. 29 ustawy z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1045), który:

1) spośród dwunastu artykułów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody
(art. 80 został uchylony „na raty” – w 2007 r. jego ust. 1, a w 2014 r.
jego ust. 2) uchylił dwa, tj. art. 79 i 82;
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2) zmienił art. 83–90, czyli niemal wszystkie pozostałe (z wyjątkiem
art. 78 i 81);

3) dodał nowe art. 83a–83f oraz 87a i 87b
oraz zmienił dwie definicje ustawowe i dodał kilka nowych definicji
mających istotne znaczenie dla interpretacji przepisów rozdziału 4 ustawy
o ochronie przyrody.

W tej sytuacji wraz z wejściem w życie nowelizacji, tj. 28.8.2015 r.
znaleźliśmy się w nowej sytuacji prawnej odnośnie do ochrony terenów
zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów rosnących poza lasami. Jest to
sytuacja złożona z kilku powodów:

1) znowelizowane przepisy, istotnie odbiegające od poprzedniej wersji
ustabilizowanej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w.,
wymagają nowego spojrzenia i oceny, które orzeczenia sądów
administracyjnych i poglądy literatury zachowały aktualność w obo-
wiązującym stanie prawnym oraz jak należy rozumieć rozwiązania
zupełnie nowe;

2) interpretacja przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody tylko
pozornie mieści się w ramach prawa administracyjnego, w istocie
wymaga ona sięgnięcia zarówno do prawa karnego wraz z prawem
wykroczeń (w odniesieniu do odpowiedzialności za przestępstwa
lub wykroczenia zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów mate-
rialnych, jakimi są drzewa i krzewy), jak i do prawa cywilnego
(w odniesieniu do „sporów sąsiedzkich” o drzewa);

3) stan prawny dodatkowo komplikują liczne ustawy specjalne, które
usuwanie drzew i krzewów regulują inaczej niż przepisy rozdziału 4
ustawy o ochronie przyrody.

Wychodząc naprzeciw potrzebom praktyki zdecydowaliśmy się
na przygotowanie komentarza do przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie
przyrody. Nasz komentarz kierujemy przede wszystkim do organów
samorządu terytorialnego, zwłaszcza gminnego, ale także powiatowego
i wojewódzkiego, oraz samorządowych kolegiów odwoławczych. Mamy
nadzieję, że komentarz zainteresuje również przedstawicieli „klasycznych”
zawodów prawniczych: sędziów (zwłaszcza sądów administracyjnych),
prokuratorów, radców prawnych i adwokatów. Gdyby przedstawiane przez
nas uwagi przyczyniły się do lepszego zrozumienia i stosowania przepi-
sów o ochronie terenów zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów rosnących
poza lasami, byłoby to dla nas przedmiotem szczególnej satysfakcji.

Daria Danecka
Wojciech Radecki

Wrocław, maj 2016 r.
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