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Drzewa dostarczają ludziom wielu korzyści. Oprócz tych bezpośrednich (jak np. sprzedaż 
owoców czy drewna) wpływają również na zdrowie (oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń 
oraz dostarczają tlen), tworzą piękno krajobrazu, sprzyjają wypoczynkowi i rekreacji, a nawet 
stymulują interakcje społeczne. Mimo ważnej roli, którą odgrywają drzewa, ich liczba w 
polskich gminach maleje, a to wpływa bezpośrednio na pogorszenie jakości życia 
mieszkańców. Jest to wynikiem tego, że wielu korzyści czerpanych z drzew zwykle nie 
zauważamy, a jeśli już zauważmy, to traktujemy jako oczywiste i darmowe.  

Z tego względu, ważnym elementem zarządzania terenami zielonymi jest monitorowanie, 
pielęgnacja i utrzymanie zieleni urządzonej oraz dbałość o cykl: wycinka, zastępowanie i 
sadzenie nowych drzew. Wycinka drzew, również na terenach prywatnych jest regulowana 
prawem, określającym warunki niezbędne do uzyskania zezwoleń. W celu odpowiedzi na 
żądania ze strony osób wskazujących na zbędność ograniczania praw właścicieli w 2017 
roku weszła w życie zmiana prawa, znosząca obowiązek ubiegania się o zezwolenie na 
wycinkę na działce prywatnej niewykorzystywanej do celów komercyjnych. Przeprowadzone 
badania opinii publicznej wykazały jednak, że opinie Polaków są podzielone w tej sprawie: 
48% Polaków uznało że wycinka drzew na terenach prywatnych powinna być uregulowana, 
zaś 46% uznało, że decydować powinien sam właściciel. Badania przeprowadzone w 
ramach projektu miały na celu sprawdzenie jaka była skala wycinki drzew na terenach 
prywatnych w okresie, kiedy nie obowiązywały owe ograniczenia. Zbadano także, jakie 
korzyści dostarczane przez drzewa były wskazywane przez mieszkańców oraz jakie jest ich 
stanowisko w sprawie uregulowania prawa do zarządzania drzewami na terenach 
prywatnych.  

Na podstawie badań przeprowadzonych dla dwóch wybranych obszarów (gminy wiejskiej i 
miejskiej) stwierdzono, że: 

 Zawieszenie obowiązku ubiegania się o pozwolenie na wycinkę w 2017 r. przyniosło 
wzrost skali wycinki. Oznacza to, że dla pewnej części mieszkańców gmin, regulacje 
dotyczące wycinki drzew na terenach prywatnych stanowią pewną uciążliwość. 
Jednocześnie, wielu mieszkańców uznaje, że kwestia ta powinna być regulowana. 

 Na podstawie danych zebranych w gminie miejskiej, drzewa wycięte na gruntach 
prywatnych, bez zgody na wycinkę stanowiły aż 80% wszystkich wyciętych drzew w 
latach 2011-2016.  

 Gminy mają małe możliwości kontroli i monitoringu wycinki drzew na terenach 
prywatnych. Jednak nowoczesne rozwiązania i rozwijające się  technologie (np. 
LiDAR) dają nowe możliwości w tym zakresie, bardziej efektywne niż inwentaryzacje 
bazujące na pomiarze wykonanym na miejscu.   

 Mieszkańcy gminy wiejskiej w większym stopniu niż mieszkańcy gminy miejskiej 
cenią korzyści zaopatrujące dostarczane przez drzewa.  

 Mieszkańcy gminy wiejskiej w większym stopniu niż mieszkańcy gminy miejskiej 
uznają, że to właściciele powinni decydować o wycince a nie gmina, a przywiązanie 
ludności do ich miejsca zamieszkania wzmacnia ten efekt. 

 Istniejące techniki ocen eksperckich umożliwiają tworzenie strategii zarządzania 
drzewami w oparciu o względnie zobiektywizowane kryteria.  

 Przeprowadzenie dyskusji wśród mieszkańców, wraz z dostarczeniem informacji, 
prowadzi do pewnych modyfikacji ich stanowisk dotyczących zarządzania drzewami, 
w tym także na opinie dotyczące uregulowania prawa dotyczącego wycinki drzew na 
terenie prywatnym. 


