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Przesyłając do wiadomości nasze pismo do Ministra Środowiska , świadomi faktu masowego wycinania 
drzew, apelujemy o natychmiastowe zdementowania informacji o przywróceniu w trybie pilnym; 

uprzedniego, antyspołecznego bubla prawnego zabraniającego wycinania drzew na własnej posesji. 
Narastająca psychoza niepewności wśród zainteresowanych problemem osób mających drzewa na swojej 
nieruchomości , a nie nowa ustawa jest powodem rekordowego wycinania drzew. 
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List otwarty 

Dotyczy : zmiany przepisów w zakresie wycinki drzew. 

Składamy podziękowania i wyrazy uznania za zmianę przepisów w zakresie wycinki drzew. W ramach 
konsultacji społecznych dotyczących zamiaru wprowadzenia nowej ustawy w sprawie Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych / ROD/ , w naszym piśmie z dnia 1 lutego 2014 roku postulowaliśmy „ ….  nie objęcia ROD 
zniewalającymi i absurdalnymi przepisami ustawy z 2004 roku o ochronie  przyrody w części 
dotyczącej wycinki drzew i krzewów „. 

Przepisy poprzednie w odniesieniu do drzew znajdujących się w ROD lub na niewielkiej powierzchni na 
przykład 20 arów na nieruchomościach zabudowanych domem jednorodzinnym lub działki rekreacyjnej były 
wyrazem arogancji władzy która uważała , że jest większym panem niż w feudaliźmie! Wysokie drzewa 

wokół domu jednorodzinnego to siedlisko kleszczy oraz przeszkoda w przepływie powietrza , która 
zwiększa stężenie zanieczyszczeń powietrza w sezonie grzewczym. 

Stoimy na stanowisku ,że kto drzewo zasadził, pielęgnował , które znajduje się na jego nieruchomości - ma 

niezbywalne i oczywiste prawo dysponować tym drzewem , według swojej i tylko swojej woli.  

Poprzednia ustawa hamowała nasadzenia drzew ze względu na uciążliwe i pracochłonne procedury 
związane z ich wycinaniem . Następowała totalna wycinka drzew małych przed osiągnięciem wielkości 
wymuszającej zgody władz na ich usunięcie - pod groźbą drakońskiej kary. 

Postulujemy , aby na wiosnę zorganizować masową akcję społeczną / czyli bez wynagrodzenia i na koszt 
uczestników / sadzenia drzew na nieużytkach obejmujących w Polsce ogromne powierzchnie. Obecność na 
tych czynach, poparta pracą , dla obecnych krytykantów nowej ustawy i „wielkich miłośników drzew” - 

OBOWIĄZKOWA. 

Brawo za racjonalne myślenie zawarte w różnych działaniach Pana Ministra .  
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Rybnik, dnia 23 lutego 2017 roku 
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