koło Warszawa - Śródmieście
STANOWISKO z dnia 20 lutego 2017
Zarządu Koła Warszawa Śródmieście Nowoczesnej RP
w sprawie niekontrolowanej wycinki zieleni po wejściu w życie ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Zarząd Koła Śródmieście Nowoczesnej w Warszawie wyraża zaniepokojenie licznymi
przykładami niekontrolowanej wycinki zieleni (w tym bardzo wartościowych,
kilkudziesięcioletnich drzew), której jedynym celem jest podniesienie wartości inwestycyjnej
gruntów. Sprawa dotyczy również działek, które w dotychczasowym użytkowaniu i
dokumentach planistycznych funkcjonowały jako tereny zieleni publicznej. Takie szkodliwe
społecznie działania stały się możliwe po wejściu w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o
zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Nowelizacja tej ustawy: doprowadziła do zwolnienia od konieczności uzyskania
zezwolenia i opłaty za wycinkę drzew w zbyt szerokim zakresie, odebrała samorządom
kontrolę nad lokalnym drzewostanem, zniosła ograniczenia wycinki przydrożnych drzew.
Ustawę wprowadzono bez konsultacji ze stroną społeczną.
Przepisy o ochronie przyrody muszą wyważyć interes właścicieli działek z interesem
publicznym w kwestiach środowiska, krajobrazu, przestrzeni publicznej oraz dbałości o
zachowanie wartości historycznych i kulturowych. Prawo nie może utrudniać
gospodarowania własnym mieniem właścicielom działek prywatnych i powinno umożliwić
bezproblemowe cięcia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu (drzewa osłabione i
chore lub stojące zbyt blisko ulic i zabudowań), mało wartościowych oraz utrudniających
korzystanie z własnej działki – np. na skutek niekontrolowanego rozrostu.
Z drugiej strony należy chronić wartościową zieleń, tereny historycznie zielone i
przeznaczone pod publiczną zieleń w ramach racjonalnej polityki przestrzennej oraz dbałości
o zdrowie i środowisko. Zieleń miejska umożliwia wypoczynek i rekreację, pełni role
zdrowotne i ekologiczne, tworzy korzystny dla człowieka mikroklimat, chroni przed hałasem,
korzystnie wpływa na ład przestrzenny i estetykę.
Przykłady ostatnich dni wskazują, że wprowadzone przepisy umożliwiają wycinkę drzew,
której jedynym celem jest spekulacja gruntami. Taki stan jest niedopuszczalny. O ile ustawa
w poprzednim brzmieniu była dość restrykcyjna o tyle nowelizacja zliberalizowała przepisy
dotyczące wycinki zieleni tak, iż odbywa się to ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju
miast oraz ze szkodą dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Wzywamy Ministra Środowiska, aby realnie ocenił skutki nowelizacji ustawy dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i zainicjował szybki proces legislacyjny mający na celu
unormowanie sytuacji w gospodarce drzewostanem.
Jednocześnie apelujemy do Rady Miasta stołecznego Warszawy o jak najszybsze
podjęcie uchwał chroniących zasoby zieleni przed ich bezpowrotną utratą.
Warszawa dn. 20.02.2017
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