
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu 

oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tekst niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

Przedstawiam stanowisko Koła Poselskiego Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Kultury 

i Środków Przekazu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o 

poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

    Procedowana ustawa zmierza do uporządkowania regulacji dotyczącej usuwania drzew i 

krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Przepisy normujące te 

kwestie były kilkakrotnie nowelizowane i wymagają uspójnienia. 

    Obecnie funkcjonują dwa odrębne systemy decyzji administracyjnych uprawniających 

posiadacza nieruchomości do dokonywania cięć w drzewostanie. Pierwszy oparty na 

przepisach ustawy o ochronie przyrody, która reguluje usuwanie drzew lub krzewów z 

terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków a komplementarne 

przepisy zawiera ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która obejmuje 

unormowania dotyczące usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do 

rejestru zabytków. 

    Intencją projektodawców jest połączenie obu systemów, w ten sposób aby usuwanie 

drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków 

podlegało przepisom ustawy o ochronie przyrody, która w przeciwieństwie do ustawy o 

ochronie zabytków jest regulacją kompleksową zawierającą postanowienia dotyczące opłat i 

kar administracyjnych za wycinkę, dokonywanie nasadzeni zastępczych oraz katalog 

odstępstw określający przypadki, w ramach których usunięcie drzewa lub krzewu nie 

wymaga zgody organu administracji publicznej. 

    W wyniku wprowadzonych zmian wycinka drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub 

jej części wpisanej do rejestru zabytków obywać się będzie na podstawie zezwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawanego na podstawie przepisów ustawy o 

ochronie przyrody. Z wyjątkiem usunięcia drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części 



będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, nie 

będzie wymagała dodatkowego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 

wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków. 

    Projekt upraszcza i ujednolica dotychczas obowiązujące przepisy i choćby z tego względu 

zasługuje na poparcie. 

    Koło Wolni l Solidarni zagłosuje za przyjęciem projektu ustawy. 

 

 


