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Kto powinien usuwać parzące barszcze? Aspekty prawne

Marta Walkowiak

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r. w sprawie listy

roślin  i  zwierząt  gatunków  obcych,  które  w  przypadku  uwolnienia  do  środowiska

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, barszcz

Sosnowskiego,  jak  i  barszcz  Mantegazziego  należą  do  grupy  roślin  niebezpiecznych  dla

środowiska. Dla ochrony różnorodności biologicznej oraz gatunków rodzimych powinny być

zwalczane, prawo w tym względzie nie jest jednak jednoznaczne.

Następujące po sobie polskie rządy, przez 30 lat nie zajęły się prawnym aspektem eliminacji

barszczu Sosnowskiego ze środowiska przyrodniczego. Wyręczyła je Komisja Europejska,

w 2014 roku wprowadzając rozporządzenie w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych

w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. U.

UE. L 317/35, 4.11.2014) i  w dniu 13 lipca 2016 r. publikując wykaz inwazyjnych roślin

wskazanych do zwalczania, w tym barszczu Sosnowskiego (Dz. U. UE. L 189/4, 14.7.2016).

Kto teraz powinien się zająć usuwaniem barszczy? Na to pytanie polskie prawno wciąż nie

udziela odpowiedzi. Należałoby znowelizować ustawy, które aktualnie nie wskazują jednostki

odpowiedzialnej za zwalczanie parzących barszczy w Polsce.  Art.  120 Ustawy o ochronie

przyrody  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  nie  nakłada  obowiązku  zwalczania  barszczy  przez

właściciela lub współwłaściciela gruntów. Zabroniona jest tylko celowa uprawa tych roślin,

bądź przetrzymywanie ich terenie prywatnym. Jednak wykazanie przez właściciela,  że nie

wiedział o istnieniu stanowisk tych roślin na jego nieruchomości może być wystarczające, aby

uniknąć odpowiedzialności administracyjnej za bezprawne ich uprawianie (Sachajdakiewicz,

Mędrzycki 2014).  Urzędnicy i  straż miejska mogą jedynie powiadomić właściciela gruntu

o występowaniu na jego posesji groźnych barszczy, natomiast nie mogą zmusić właściciela do

zwalczania roślin ani nakładać grzywny za brak interwencji.
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Urzędy, które dotychczas ignorowały problem bądź nie radziły sobie z barszczami na terenie

swojej  gminy,  próbowały  wprowadzić  nakaz  zwalczania  parzących  roślin  dla  właścicieli

gruntów. W 2015 roku, dolnośląskie gminy zaczęły tworzyć w tym zakresie uzupełniające się

prawo lokalne, np.:

 Uchwała  nr  X/53/15  Rady Gminy  Podgórzyn  z  dnia  28  maja  2015 r. w sprawie

zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Haracelum Sosnowski) z terenu

Gminy Podgórzyn,

 Uchwała  nr  IX/41/2015  Rady  Miejskiej  w  Olszynie  z  dnia  2  września  2015  r.

w sprawie  zwalczania  rośliny  z  gatunku  barszcz  Sosnowskiego  z  terenu  Gminy

Olszyna,

 Uchwała nr X/49/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 18 września 2015 r.

w  sprawie  zwalczania  rośliny  z  gatunku  barszcz  Sosnowskiego  z  terenu  Gminy

i Miasta Gryfów Śląski,

 Uchwała nr IX/62/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie

zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu

Gminy Wąsosz.

i inne.

W  2016  roku  Wojewoda  Dolnośląski  zaskarżył  wszystkie  uchwały,  a  Wojewódzki  Sąd

Administracyjny we Wrocławiu po kolei stwierdzał ich nieważność. Uchwały w randze prawa

miejscowego były negowane, ponieważ: 1) brakowało uchwały rangi prawa krajowego do

którego mogłyby odnieść się urzędy gmin,  2) problem występowania barszczy ma zasięg

ogólnopolski a nie lokalny, 3) zagrożenie jakie stwarza barszcz nie ma charakteru nagłego

i niespodziewanego.

Tymczasem  w  lutym  2016  r.  prywatna  kancelaria  prawna  zgłosiła  petycję  w  interesie

publicznym  do  wojewody  dolnośląskiego  o  wprowadzenie  i  wdrożenie  na  terenie

województwa skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenie. W marcu

Wojewoda  Dolnośląski  przekazał  ten  dokument  gminom  z  zapisem:  „Zgodnie

z obowiązującem stanem prawnym ewentualna realizacja wniosku ujętego w petycji należy

do organów gmin”,  chociaż  nie  został  poparty  żadnym aktem prawnym.  Z  jednej  strony

Wojewoda unieważnił uchwały gmin, z drugiej nakazał im ewentualne działanie. Ewentualne?

Znaczy, że obowiązku nie ma.
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Urzędy dysponują zbyt ograniczonymi funduszami, aby w skuteczny sposób poradzić sobie z

niepożądanymi roślinami. Proszeni o pomoc naukowcy proponują zastosowanie metod zbyt

kosztownych  lub  eksperymentalnych,  które  nie  znajdą  uznania  wśród  urzędników.

Niezależnie od tego, warto pamiętać o zgłaszaniu do gmin stanowisk występowania barszczy

oraz o monitoringu ich osobników. Służby, która oznakowują stanowisko barszczu, także nie

jest  odpowiednio przeszkolona.  W Internecie  znajduje się  dużo zdjęć z interwencji  straży

miejskiej na terenach porośniętych barszczem. Można na nich zauważyć brak odpowiedniego

przygotowania do kontaktu z rośliną np. brak odzieży ochronnej.

Petycja dotycząca zwalczania barszczu Sosnowskiego (bip.um.wroc.pl)

W 2015 roku, w podwrocławskiej gminie Czernica urząd „rozłożył  ręce” przy zgłoszeniu

stanowiska barszczu Sosnowskiego,  uzasadniając:  „Barszcz  Sosnowskiego porasta  działki,

których właścicielem jest PKP, Starostwo Powiatowe i prywatna osoba, wobec powyższego

pisma  z  prośbą  o  usunięcie  niebezpiecznej  rośliny  zostały  skierowane  do  właścicieli

nieruchomości  gruntowych  w  dniu  12.05.2015  r.  Ponieważ  właściciele  mało  skutecznie
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przeciwdziałają rozsiewaniu się tej rośliny zostały skierowane również do właścicieli pisma

w sprawie wyrażenia zgody na wejście na własność gruntową i podjęcie walki z barszczem

Sosnowskiego  poprzez  wykonanie  zabiegów  mechanicznych  i  chemicznych  przez  Wójta

Gminy. Jednak do czasu otrzymania w/w zgody nie mamy podstaw prawnych do podjęcia

jakichkolwiek  działań”  (Gazeta  Wrocławska  2015).  „Właściciel  działki  z  barszczem

Sosnowskiego jest zostawiony sam sobie” - tak brzmi tytuł artykułu internetowego, w którym

po raz kolejny przedstawiona jest bezradność urzędników w sprawie barszczy. Straż miejska

lub gminna ma obowiązek zareagować na zgłoszenie stanowiska barszczu. Jadą we wskazane

miejsce  i  czasem  z  pomocą  przyrodników  sprawdzają,  czy  jest  to  faktycznie  barszcz

Sosnowskiego.  Jeżeli  tak,  teren  zostaje  zabezpieczony,  a  straż  miejska  ma  obowiązek

poinformować  jego  właściciela  o  występowaniu  rośliny,  informowany  jest  też  wydział

ochrony środowiska danego miasta bądź dzielnicy. Na tym jednak kończy się rola służb. Jeśli

jest to teren należący do osoby bądź firmy prywatnej, to nie ma ona w tej sytuacji żadnego

wsparcia, ale jednocześnie nie ma obowiązku usunięcia rośliny (Trykozyko 2015).

Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Siechnice (bip.siechnice.dolnyslask.pl)
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Rozwiązaniem  problemu  chwali  się  miasto  Szczecin.  Podjęto  tam  decyzję  o  usunięciu

stanowisk  barszczu  na  terenie  całego  miasta,  bez  rozróżniania  gruntów  na  państwowe

i prywatne.  Na koszenie zinwentaryzowanych stanowisk przeznaczono 49 tysięcy złotych,

z czego 34 tysiące złotych wyniosła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i  Gospodarki  Wodnej  w  Szczecinie.  Usuwaniem  barszczu  zajęła  się  firma  zewnętrzna,

a kolejne 10 tysięcy złotych Zakład Usług Komunalnych przeznaczył na koszenie lub opryski

barszczu  w  nowych  miejscach  (Red  2016).  Na  podobne  rozwiązanie  zdecydowała  się

dolnośląska gmina Siechnice, która najpierw wykonała inwentaryzację barszczy, następnie na

zwalczanie  barszczu  w  2016  roku  przeznaczyła  kwotę  18  tysięcy  złotych  (dok.  UM

w Siechnicach 2016). W tych gminach, za zwalczanie parzących barszczy zapłacą wszyscy

mieszkańcy  -  czy  to  jedyne  możliwe  rozwiązanie  problemu?  WFOŚiGW we  Wrocławiu

będzie finansował zwalczanie barszczu Sosnowskiego w ramach priorytetów 4.1. Zachowanie

i  przywracanie  bioróżnorodności  ze  szczególnym  uwzględnieniem  obszarów  chronionych

i 4.3.  Ochrona  i przywracanie  bioróżnorodności  ekosystemów  leśnych.  W opinii

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu, podstawowy obowiązek zwalczania barszczu

ciąży  na  właścicielu  gruntu  (dok.  WFOŚiGW  we  Wrocławiu,  2016).  Również  Dyrektor

Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM we Wrocławiu jest zdania, że obowiązek utrzymania

zieleni we właściwym stanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia spoczywa na

posiadaczu nieruchomości.  Powołuje  się  na  zapis  Kodeksu cywilnego,  który  wskazuje  że

drzewa i inne rośliny są częściami składowymi gruntu, o ile zostały zasadzone lub zasiane

(Kodeks cywilny, 1964).  Nie dotyczy to zatem spontanicznie rozsiewającego się barszczu

Sosnowskiego.

Jak widać z powyższych opisów, w temacie zwalczania barszczu panuje spore zamieszanie.

W związku z wprowadzeniem unijnego obowiązku podjęcia  działań zapobiegawczych dla

inwazji  barszczu  Sosnowskiego  w  Polsce,  krajowe  prawo  w  tej  kwestii  powinno  jak

najszybciej dopasować się do obecnej sytuacji.

Marta Walkowiak

Materiały źródłowe:

Gazeta  Wrocławska.  2015.  Barszcz  Sosnowskiego,  mieszkaniec  zgłasza.  Urząd:  Nic  nie

możemy  zrobić.  http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3921601,barszcz-
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sosnowskiego-mieszkaniec-zglasza-urzad-nic-nie-mozemy-zrobic-list,id,t.html (12-11-

2016).

Red.  2016.  Miasto  usunie  barszcz  Sosnowskiego  również  z  prywatnych  posesji.
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Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września  2011  r.  w  sprawie  listy  roślin
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317/35, 4.11.2014.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące

wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za  stwarzające  zagrożenie  dla  Unii
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odpowiedzialny-jest-wlasciciel-terenu.html (12-11-2016).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dok. sygn.

WR ZOP - 0703 - 08 - 665/2016.
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