Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew – od 17 czerwca 2017 r.
Szanowni mieszkańcy,
informujemy, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Zmiana ustawy przywraca prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br.
obowiązany będzie dokonać zgłoszenia do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, zamiaru
usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie winno zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy,
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
Urząd w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin. W terminie 14 dni
od dnia oględzin Organ może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie
drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Urząd uwzględniając dane ustalone na
podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Pozostałe zmiany w tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1074/1

Zmiany dotyczące innych podmiotów
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia
uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak
wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:




80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów
klonolistnych,
50 cm w przypadku pozostałych drzew,

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez
wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

lub

oświadczenie

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie
czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku
realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej
nieruchomości;

9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie
mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia
usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i
krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania
działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz
miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar
Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich
uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez
właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny
oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na
wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli
zostało wydane.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zostały
określone w art. 83 f ustawy z dnia 23 grudnia 2016 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016,
poz. 2134 ze zm.) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2249/1

Przypominamy:
Właściwa pielęgnacja drzew.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić
do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym
okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność
przeprowadzenia takiego zabiegu).

