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Krzysztof Gruszecki – radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony 
środowiska; przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Bydgoszczy; w latach 2004–2009 pracował na stanowisku sędziego w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, następnie w Bydgoszczy; autor komen-
tarzy do: ustawy o ochronie przyrody, Prawa ochrony środowiska, ustawy o dostępie do 
informacji o stanie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, a także ponad 200 artykułów naukowych i popular-
nonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego 
oraz sądowoadministracyjnego.

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z poważniejszych problemów wymagających 
pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z koniecznością zachowania bioróżnorodności 
oraz walorów przyrodniczych w stanie zbliżonym do naturalnego. Szczególną rolę w tym 
zakresie odgrywa ustawa o ochronie przyrody, regulująca w szczególności problematy-
kę prawnych form ochrony przyrody, ochrony zieleni w miastach i wsiach, organizacji 
ochrony przyrody oraz odpowiedzialności za naruszenie rozwiązań w niej zawartych.
Czwarte wydanie komentarza jest efektem ponad dziesięcioletnich przemyśleń autora nad 
obowiązującymi w tym zakresie rozwiązaniami. W opracowaniu zaprezentowano m.in. 
nowe zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, kary pieniężne za ich 
usunięcie bez zezwolenia lub zniszczenie oraz reguły wynikające z tzw. ustawy krajobra-
zowej. Autor odwołuje się również do innych aktów prawnych stanowiących podstawę 
ochrony środowiska oraz wykorzystuje informacje specjalistyczne z szeroko rozumianej 
ochrony przyrody, umożliwiając dzięki temu szersze spojrzenie na omawiane problemy 
i wyeliminowanie wadliwej interpretacji przepisów ustawy.
Książka przeznaczona jest dla radów prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyj-
nych, pracowników administracji, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a także 
specjalistów z przedsiębiorstw przesyłowych oraz zajmujących się pielęgnacją i konserwa-
cją zieleni. Będzie cennym źródłem wiedzy dla organizacji ekologicznych uczestniczących 
w postępowaniach związanych np. z oddziaływaniem na obszary Natura 2000.
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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa – dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
79/409/EWG  w  sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.  Urz.  WE 

L 103 z 25.04.1979, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 1, s. 98, z późn. zm.), uchylona 
dnia 15 lutego 2010 r.

dyrektywa – dyrektywa Rady 86/609/EWG z  dnia 24  listopada 
86/609/EWG   1986  r. w  sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i  administracyjnych Państw Człon-
kowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzy-
stywanych do celów doświadczalnych i innych celów 
naukowych (Dz.  Urz. WE L  358 z  18.12.1986, s.  1; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, 
s. 292, z późn. zm.)

dyrektywa – dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
92/43/EWG  w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzi-
(dyrektywa   kiej fauny i fl ory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, s. 7; 
siedliskowa)   Dz.  Urz.  UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.  15, 

t. 2, s. 102, z późn. zm.)
dyrektywa – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2009/147/WE   2009/147/WE z  dnia 30  listopada 2009  r. w  spra-

wie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona 
Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, s. 7, z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
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Wykaz skrótów

k.k. – ustawa z  dnia 6  czerwca 1997  r. –  Kodeks karny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Konwencja – Konwencja o  międzynarodowym handlu dzikimi
waszyngtońska  zwierzętami i  roślinami gatunków zagrożonych 

wyginięciem, sporządzona w  Waszyngtonie dnia 
3  marca 1973  r. (Dz.  U. z  1991  r. Nr  27, poz.  112 
z późn. zm., zał.)

k.p. – ustawa z  dnia 26  czerwca 1974  r. –  Kodeks pracy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z  dnia 14  czerwca 1960  r. –  Kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego (tekst jedn.: Dz.  U. z  2014  r. 
poz. 101 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępo-
wania karnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 
z późn. zm.)

k.p.s.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępo-
wania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.)

nowela z dnia – ustawa z  dnia 3  października 2008  r. o  zmianie 
3 października   ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 
2008 r.   ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237 z późn. zm.)
nowela z dnia – ustawa z  dnia 23  stycznia 2009  r. o  zmianie nie-
23 stycznia   których ustaw w  związku ze zmianami w  organi-
2009 r.   zacji i  podziale zadań administracji publicznej 

w  województwie (Dz.  U. Nr  92, poz.  753 
z późn. zm.)

nowela z dnia – ustawa z  dnia 13  lipca 2012  r. o  zmianie ustawy 
13 lipca 2012 r.   o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 985)
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nowela z dnia – ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektó-
24 kwietnia   rych ustaw w  związku ze wzmocnieniem narzędzi 
2015 r.   ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 z późn. zm.)
nowela z dnia – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
25 czerwca   o  samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
2015 r.   ustaw (Dz. U. poz. 1045 z późn. zm.)
o.p. – ustawa z  dnia 29  sierpnia 1997  r. –  Ordynacja po-

datkowa (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz.  613 
z późn. zm.)

p.o.ś. – ustawa z  dnia 27  kwietnia 2001  r. –  Prawo ochro-
ny środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 
z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.)

pr. bud. – ustawa z  dnia 7  lipca 1994  r. –  Prawo budowlane 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

p.r.d. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2012  r. poz.  1137 
z późn. zm.)

pr. geod. i kart. – ustawa z  dnia 17  maja 1989  r. –  Prawo geodezyj-
ne i  kartografi czne (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016 r. 
poz. 1629 z późn. zm.)

pr. lot. – ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.)

pr. łow. – ustawa z  dnia 13  października 1995  r. –  Prawo ło-
wieckie (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz.  2168 
z późn. zm.)

pr. wodn. – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

p.s.w. – ustawa z  dnia 27  lipca 2005  r. –  Prawo o  szkolni-
ctwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 
z późn. zm.)

p.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
z późn. zm.)
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rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grud-
nr 338/97   nia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny 

i fl ory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. WE 
L 61 z 3.03.1997, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 3, s. 136, z późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 
nr 1808/2001   30 sierpnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasa-

dy dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny 
i fl ory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. WE 
L 250 z 19.09.2001, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 233), uchylone dnia 9 lip-
ca 2006 r.

rozporządzenie – rozporządzenie Komisji (WE) nr  865/2006 z  dnia 
nr 865/2006   4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze 

do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i fl ory w drodze re-
gulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, 
s. 1, z późn. zm.)

TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wer-
sja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, 
s. 47, ze sprost.)

u.b.a. – ustawa z  dnia 21  maja 1999  r. o  broni i  amunicji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.)

u.d.p. – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)

u.f.p. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.)

u.g.n.r. – ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1491)

u.i.t.r. – ustawa z  dnia 24  kwietnia 2009  r. o  inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfi kacyjnego skroplonego 
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gazu ziemnego w  Świnoujściu (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2016 r. poz. 1731)

u.l. – ustawa z  dnia 28  września 1991  r. o  lasach (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)

u.o.a.n. – ustawa z  dnia 20  lipca 2000  r. o  ogłaszaniu ak-
tów normatywnych i  niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz.  296 
z późn. zm.)

u.o.d.k. – ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kul-
tury (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 
z późn. zm.) – uchylona

u.o.k.ś. – ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształ-
towaniu środowiska (tekst jedn.: Dz.  U. z  1994  r. 
Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) – uchylona

u.o.m. – ustawa z dnia 21 marca 1991  r. o obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej i  administracji 
morskiej (tekst jedn.: Dz.  U. z  2013  r. poz.  934 
z późn. zm.)

u.o.p. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)

u.o.p. z 1991 r. – ustawa z  dnia 16  października 1991  r. o  ochro-
nie przyrody (tekst jedn.: Dz.  U. z  2001  r. Nr  99, 
poz. 1079 z późn. zm.) – uchylona

u.o.z. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)

u.o.z.o.z. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446 z późn. zm.)

u.p.o.l. – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 
z późn. zm.)

u.p.z.p. – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

u.r.ś. – ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlą-
dowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 652)
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u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoś-
ci gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 
z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z  dnia 8  marca 1990  r. o  samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz.  446 
z późn. zm.)

ustawa o Policji – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.)

ustawa o PSP – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Stra-
ży Pożarnej (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz.  603 
z późn. zm.)

u.s.w. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-
wództwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

u.t.k. – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejo-
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1727)

u.u.i.ś. – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

u.w.a.r.w. – ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i ad-
ministracji rządowej w  województwie (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.)

u.w.l. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)

u.z.p.r.i. – ustawa z  dnia 10  kwietnia 2003  r. o  szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2031 z późn. zm.)

u.z.s.ś. – ustawa z  dnia 13  kwietnia 2007  r. o  zapobieganiu 
szkodom w środowisku i  ich naprawie (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.)
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Inne

CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
GAP – Gospodarka i Administracja Państwowa
GSP-PO – Gdańskie Studia Prawnicze –  Przegląd Orzeczni-

ctwa
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
LEX – System Informacji Prawnej wydawnictwa Wolters 

Kluwer
M. Pod. – Monitor Podatkowy
NP – Nowe Prawo
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

i wojewódzkich sądów administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Woj-

skowa
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A
PPiA – Przegląd Prawa i Administracji
Pr. Pracy – Prawo Pracy
PS – Przegląd Sądowy
SA – Sąd Apelacyjny
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
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I. Kształtowanie się ochrony przyrody w Polsce

Człowiek jest jednym z elementów środowiska przyrodniczego, w związ-
ku z  tym zawsze w mniejszym lub większym stopniu był uzależniony 
od warunków, w których przychodziło mu żyć. Dlatego też od samego 
początku kształtowania się poszczególnych społeczeństw podejmowane 
były działania, które mogły mieć wpływ na ochronę przyrody.

Początkowo motywacje działań podejmowanych w  tym zakresie były 
mocno zróżnicowane, poczynając od pobudek religijnych (np.  święte 
drzewa), przez względy o charakterze gospodarczym (ochrona niektó-
rych gatunków zwierząt), na względach bezpieczeństwa państwa koń-
cząc, np. utrzymanie przez pierwszych Piastów nienaruszonych puszcz 
na granicach zachodnich (W. Szafer, Ochrona przyrodniczego środowi-
ska człowieka, Warszawa 1976, s. 13 i n.).

Polska w tym zakresie posiada poważne osiągnięcia, a liczba regulacji 
prawnych, mogących mieć wpływ na ochronę środowiska przyrod-
niczego, była znacząca. Już bowiem Bolesław Chrobry wprowadził 
ochronę bobrów. Następnie rozwiązania ograniczające korzystanie 
z poszczególnych elementów środowiska znalazły się w Statutach Wa-
reckich Władysława Jagiełły z 1423 r., w których objęto ochroną dziki, 
łosie i  jelenie. Kolejnym przykładem tego typu rozwiązań mogą być 
Statuty Litewskie Zygmunta I  z  1525  r. wprowadzające ochronę żu-
bra w Puszczy Białowieskiej. Oprócz ograniczeń o charakterze typowo 
gospodarczym pojawiły się jednak również rozwiązania wprowadzone 
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z  pobudek o  charakterze konserwatorskim. Taki właśnie charakter 
miał dekret między Starostą Sochaczewskim a poddanymi wsi Jakto-
rowa w sprawie ochrony tura na terenie Puszczy Jaktorowskiej w ziemi 
sochaczewskiej. W uregulowaniu tym oprócz bowiem objęcia ochro-
ną tura znalazły się rozwiązania chroniące środowisko, w którym on 
występuje (ograniczenie gospodarki leśnej) oraz zapewniające mu 
właściwe warunki pokarmowe (Księgi referendarskie, t. 1, 1582–1602, 
Warszawa 1910, s. 84–89).

Upadek polskiej państwowości nie przerwał rozwoju polskiej myśli na 
gruncie ochrony przyrody. Nasilenie problemów związanych z rozwo-
jem cywilizacyjnym spowodowało wręcz, że przyjęły one charakter 
bardziej racjonalny, a  spojrzenie na problem było szersze niż dotych-
czas. Szczególnie na tym tle pozytywnie wypadają rozwiązania przyję-
te w XIX w. w Galicji. Zaliczyć do nich można ustawę z dnia 19 lipca 
1869 r. względem zakazu łapania, wytępiania i  sprzedawania zwierząt 
alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i  dzikich kóz, obowiązująca 
w  Królestwie Galicji i  Lodomerii z  Wielkim Księstwem Krakowskim 
(Dziennik Ustaw i  Rozporządzeń dla Królestwa Galicji i  Lodomerii 
z Wielkim Księstwem Krakowskim 1869, część XI, Nr 26), która mia-
ła prekursorski charakter na terenie Europy. Podobny charakter miała 
również ustawa z dnia 21 grudnia 1874 r. o ochronie niektórych zwie-
rząt pożytecznych dla uprawy ziemi obowiązująca w Królestwie Galicji 
i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (Dziennik Ustaw i Roz-
porządzeń dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Kra-
kowskim 1875, część III, Nr 101).

Polska myśl ochrony przyrody ze szczególnym nasileniem zaczęła roz-
wijać się po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie. W tym 
okresie wyróżnia się trzy zasadnicze kierunki rozwoju ochrony przy-
rody: konserwatorski, biocenotyczny i  planistyczny (A.  Wodziczko, 
Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyro-
dy, Kraków 1948, s. 5). Pierwszy z tych kierunków przejawiał się w trosce 
o zachowanie resztek pierwotnej przyrody, którą starano się ratować dla 
ich naukowych wartości. W  drugim okresie, biocenotycznym, istotne 
stają się powiązania między składnikami świata roślinnego. Praktyczna 
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ochrona przyrody w  tym zakresie przejawiała się przede wszystkim 
w działalności gospodarczo-ochronnej, która przez zmianę metod pro-
wadzenia działalności gospodarczej na bardziej przyjazną przyrodzie 
stara się zachować zróżnicowanie środowiska przyrodniczego. Trzecim 
kierunkiem jest nurt planistyczny stawiający sobie za zadanie począt-
kowo ochronę krajobrazu przed jego pustynnieniem, a  w  dalszej ko-
lejności również planową gospodarkę innymi elementami środowiska 
przyrodniczego.

Z tymi kierunkami rozwoju przyrody korespondują rozwiązania za-
warte w  polskim ustawodawstwie regulującym tę materię. W  ustawie 
z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 31, poz. 274) na 
plan pierwszy wysuwał się nurt konserwatorski ochrony przyrody, na-
tomiast w drugiej ustawie, z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 25, poz. 180 z późn. zm.), przyjęto rozwiązania o charakterze 
mieszanym, konserwatorsko-biocenotycznym. Trzecia polska ustawa, 
z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.), łączyła w swoich rozwiązaniach 
wszystkie trzy nurty występujące w ochronie przyrody. Zwieńczeniem 
prac nad omawianą problematyką jest aktualna ustawa z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 
z późn. zm.), zwana w dalszej części ustawą.

Oprócz działań o charakterze legislacyjnym działania na rzecz ochro-
ny środowiska przyrodniczego rozwinięte były również na gruncie 
społecznym. Trudną do przecenienia w tym zakresie rolę odegrało po-
wstałe w 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, w ramach którego 
działała Sekcja Ochrony Przyrody. Poważne zasługi należy przypisać 
również Galicyjskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt, Polskiemu To-
warzystwu Tatrzańskiemu oraz Towarzystwu im. M. Kopernika (L. Ja-
strzębski, Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Warszawa 1980, s. 10). 
W zakresie funkcjonowania państwa polskiego dominującą rolę w  tej 
dziedzinie odgrywała Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1925 r. 
(rozporządzenie to jest cytowane przez J.G.  Pawlikowskiego, Prawo 
ochrony przyrody, Kraków 1927, s. 66).
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Krzysztof Gruszecki – radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony 
środowiska; przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwo-
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nonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego 
oraz sądowoadministracyjnego.

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z poważniejszych problemów wymagających 
pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z koniecznością zachowania bioróżnorodności 
oraz walorów przyrodniczych w stanie zbliżonym do naturalnego. Szczególną rolę w tym 
zakresie odgrywa ustawa o ochronie przyrody, regulująca w szczególności problematy-
kę prawnych form ochrony przyrody, ochrony zieleni w miastach i wsiach, organizacji 
ochrony przyrody oraz odpowiedzialności za naruszenie rozwiązań w niej zawartych.
Czwarte wydanie komentarza jest efektem ponad dziesięcioletnich przemyśleń autora nad 
obowiązującymi w tym zakresie rozwiązaniami. W opracowaniu zaprezentowano m.in. 
nowe zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, kary pieniężne za ich 
usunięcie bez zezwolenia lub zniszczenie oraz reguły wynikające z tzw. ustawy krajobra-
zowej. Autor odwołuje się również do innych aktów prawnych stanowiących podstawę 
ochrony środowiska oraz wykorzystuje informacje specjalistyczne z szeroko rozumianej 
ochrony przyrody, umożliwiając dzięki temu szersze spojrzenie na omawiane problemy 
i wyeliminowanie wadliwej interpretacji przepisów ustawy.
Książka przeznaczona jest dla radów prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyj-
nych, pracowników administracji, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a także 
specjalistów z przedsiębiorstw przesyłowych oraz zajmujących się pielęgnacją i konserwa-
cją zieleni. Będzie cennym źródłem wiedzy dla organizacji ekologicznych uczestniczących 
w postępowaniach związanych np. z oddziaływaniem na obszary Natura 2000.
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