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ZMIANA W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW OD 17 CZERWCA 2017 r. 

W dniu 29 maja 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o 
zmianie ustawy o ochronie przyrody, która obowiązuje od 17 czerwca 2017 r. Uchwalona 
ustawa wprowadza do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany: 

Uproszczona forma zgłoszenia 

Osoba fizyczna, który planuje usunięcie drzew lub krzewów, rosnących na należącej do 
niej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej musi 
dokonać zgłoszenia. 

Wzór Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Mirsk w BIP w zakładce dokumenty i pliki do pobrania. 

 

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych 
podmiotów lub w przypadku usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew będzie nadal 
konieczny. 

Zgłoszenia wymagać będzie wycinka drzew, których obwód pnia, mierzony na wysokości 5 
cm przekracza: 85 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

W zgłoszeniu trzeba będzie podać wyłącznie: imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela 
nieruchomości), oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte (np. poprzez 
podanie jej adresu, nr działki) oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na 
nieruchomości. 

Pozostałe dane dotyczące drzewa organ będzie musiał ustalić samodzielnie po dokonaniu jego 
oględzin. 

W przypadku jeśli zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie będzie zawierało wszystkich 
elementów właściwy organ nałoży (w drodze postanowienia) obowiązek jego uzupełnienia w 
ciągu 7 dni. 

Nowe obowiązki organu 

Organ będzie zobowiązany do dokonania oględzin w terminie 21 dni od doręczenia 
zgłoszenia. W toku oględzin organ będzie zobligowany do ustalenia: nazwy gatunku drzewa 
oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. 

Sprzeciw organu 

Po dokonaniu oględzin organ, może w terminie 14 dni wnieść sprzeciw. W przypadku jeśli 
organ nie wniesie sprzeciwu w powyższym terminie wnioskodawca jest uprawniony do 
usunięcia drzewa. 

Organ jest zobowiązany do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy 
usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie oraz w 
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przypadku nieuzupełnienia treści zgłoszenia przez wnioskodawcę po upływie wskazanym w 
postanowieniu o nałożeniu na niego takiego obowiązku. 

W pozostałych określonych w przepisach przypadkach organ jest uprawniony, lecz nie jest 
zobowiązany do wniesienia sprzeciwu. 

Pozostałe przesłanki zgłoszenia sprzeciwu 

Organ może zgłosić sprzeciw w przypadku, gdy: 

1. Drzewo znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

2. Drzewo znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Drzewo znajduje się na terenie: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000. 

4. Drzewo spełnia kryteria do uznania go za pomnik przyrody. 

 

Ważne – jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty 
przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie nowego zgłoszenia. 

Zmiana ustawy o ochronie przyrody przewiduje również, że jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania 
oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ma związek z 
prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na 
której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji 
administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

Sankcje karne 

Zmiana ustawy wprowadza także dwa nowe czyny, za które może zostać nałożona pieniężna 
kara administracyjna: 1) usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu właściwego organu, oraz bez 
wymaganego zezwolenia, 2) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, lub przed upływem 
terminu na zgłoszenie przez organ sprzeciwu. 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do m.in.:  

o krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2, 

o drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (dotyczy 
topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (dotyczy 
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 
cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew), 

o drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego, 

o drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność 
osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym przypadku zamiaru usunięcia drzewa, którego obwód pnia 
na wysokości 5 cm przekracza ww. obwody, należy dokonać zgłoszenia. 


