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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na podnoszone ostatnio głosy dotyczące wycinki przydrożnych drzew na

Warmii i Mazurach. Od wielu miesięcy toczy się spór o potrzebę budowy dróg, ale również o ochronę przydrożnych
alei, stanowiących nieodłączny element warmińskiego krajobrazu. Wiele alei parkowych lub prowadzących do
rezydencji ma faktycznie wartość zabytkową i historyczną. Zadrzewienia przydrożne harmonijnie łączą krajobraz
kulturowy z krajobrazem naturalnym. Często są ważnymi ostojami bioróżnorodności, składają się z żywych roślin,
pojedynczych drzew, są ważnymi korytarzami migracyjnymi, które łączą kompleksy leśne i umożliwiają migrację
drobnych zwierząt i ptaków.

Z drugiej strony nie ulega wątpliwości fakt, że Warmia i Mazury bez szybkich inwestycji w infrastrukturę
drogową nie mają szansy na rozwój i doścignięcie bardziej rozwiniętych regionów kraju. Należy podkreślić, że
masowe wycinki drzew przydrożnych nie wynikają z obowiązującego prawa, gdyż nie zakazuje ono obecności
drzew w pasie drogowym drogi publicznej. Wprost przeciwnie, wiele przepisów prawa obejmuje ochroną drzewa,
w tym te rosnące w pasie drogowym, i krzewy. Ochrona krajobrazu, różnorodności biologicznej, a tym samym alei
i drzew, stanowi istotny element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i ma niezwykłą wartość dla obecnych
i przyszłych pokoleń.

Problemem jest brak świadomości ekologicznej wśród organów wydających decyzje o wycince drzew. Bardzo
często są one wydawane bez odpowiedniej wnikliwości. Chciałbym podkreślić, że zezwalając na wycinkę drzew,
bardzo rzadko bierze się pod uwagę kwestię ochrony walorów krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych – tak
ważnych w regionie Warmii i Mazur.

Dlatego też kieruję do Pana Ministra poniższe pytania:
1. Czy ministerstwo świadome jest wielkości opisanego przeze mnie problemu? Czy w związku z tym planuje

podjąć jakieś działania w celu pogodzenia obu stron?
2. Czy możliwe jest przywrócenie przepisów nakazujących zgłaszanie wycinek drzew przydrożnych organom

ochrony przyrody oraz wprowadzenie obowiązku sporządzania statystyk ilościowych i jakościowych dotyczących
wszystkich wyciętych i nowo zasadzonych drzew w celu wyeliminowania nadmiernych wycinek?

3. Czy możliwe jest wprowadzenie odrębnych przepisów dotyczących postępowania w przypadku inwestycji
drogowych w rejonach cennych kulturowo i krajobrazowo (drogi lokalne i regionalne) oraz dla inwestycji
w infrastrukturę ponadregionalną (drogi krajowe)?

Z poważaniem
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