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ILE WARTE SĄ DRZEWA – PRZED I PO WYCINCE?
What is the value of trees – before and after felling?

ABSTRAKT: W artykule omówiono skutki zmian w zakresie prawnej ochrony drzew i krzewów rosnących poza lasami, jakie nastąpiły w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w grudniu 2016 r.
Dokonano przeglądu piśmiennictwa przedstawiającego znaczenie drzew w miastach oraz zakres usług
ekosystemowych przez nie świadczonych. Podano wybrane przykłady szacowania pieniężnej wartości
drzew oraz analiz wartości korzyści z nich płynących. Zaproponowano upowszechnienie metody szacowania wartości drzew, jako jednego z pozaprawnych narzędzi ich ochrony.
SŁOWA KLUCZOWE: usuwanie drzew, usługi ekosystemowe, wartość drzew, metody wyceny drzew
ABSTRACT: The article presents the consequences of changes in legal protection of trees and shrubs
outside of forests, resulting from the amendment to the Nature Conservation Act passed in December
2016. A review of literature on the subject of importance of urban trees and ecosystem services they
provide was undertaken. Selected examples of tree valuation methods and benefit analyses were given.
Popularisation of tree valuation as one of the means for the protection of trees was proposed.
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Wstęp
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie
znowelizowane przepisy ustawy o ochronie
przyrody z 2004 r., spośród których największe kontrowersje wywołały daleko idące ułatwienia w zakresie usuwania drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością
osób fizycznych. Zapewne długo można by
dyskutować i spierać się czy i w jaki sposób
należy chronić drzewa rosnące poza lasami,
na terenach będących prywatną własnością.
Jednak trudno zgodzić się z poglądem inicjatorów nowelizacji powyższej ustawy, którzy w uzasadnieniu do projektu stwierdzili,
iż liberalizacja przepisów regulujących kwe-

stie usuwania drzew i krzewów będzie miała
wręcz korzystne skutki społeczno-gospodarcze i ekonomiczne. Pogląd ten, zamieszczony w oficjalnym dokumencie Sejmu RP
(czyli w uzasadnieniu do projektu ustawy „o
zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach” z dnia 7 grudnia 2016 r.),
stał się inspiracją przygotowania niniejszej
analizy aktualnych poglądów dotyczących
pożytków płynących z drzew oraz metod
określania ich wymiernej wartości.
Należy zaznaczyć, że w artykule odniesiono się do porządku prawnego obowiązującego przed uchwaleniem przez Sejm
RP w dniu 11 maja 2017 r. kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (http://
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