
Wycinka drzew i krzewów

17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zmieniająca zasady
dotyczące usuwania drzew i krzewów

W obecnym stanie prawnym osoba fizyczna, która planuje usuniecie drzew i krzewów, rosnących
na nieruchomości stanowiącej  jej  własność  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej musi w pewnych przypadkach dokonać zgłoszenia.

- Zgłoszenia wymaga  wycinka krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej  25 m2.

- Zgłoszenia wymaga 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 klonistego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewa  o  mniejszych  niż  podane  powyżej  obwodach można  wycinać  z  prywatnych
nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

Zgłoszenie  musi  zawierać  imię  i  nazwisko  wnioskodawcy,  oznaczenie  nieruchomości  z  której
drzewo  ma  być  usunięte(adres,  numer  działki,  obręb  geodezyjny)  oraz  rysunek  lub  mapkę
określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości. Można wskazać obwód pnia i gatunki drzew do
usunięcia. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich elementów organ  nałoży obowiązek
jego uzupełnienia w ciągu 7 dni.

W terminie  21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w celu ustalenia:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Z oględzin  sporządza  się  protokół.  Usunięcie  drzewa/krzewów/ może  nastąpić  jeżeli  organ nie
wniósł sprzeciwu , w terminie 14 dni od dnia oględzin. Warto aby ustalić w urzędzie czy sprzeciw
został wniesiony ponieważ dostarczenie  ewentualnego sprzeciwu może trwać kilka dni.
Organ może przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu wydać na wniosek zaświadczenie o
braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu.  Osoba  zainteresowana  może  dokonać  wycinki
niezwłocznie.

W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usuniecie może nastąpić po ponownym zgłoszeniu.

Organ może zgłosić sprzeciw gdy drzewo znajduje się: 
• na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.;
– na terenie przeznaczonym  w planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń
– na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Jeżeli  w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji  o pozwolenie na
budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana
na części, na której rosło drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji
obowiązek uiszczenia opłaty za usuniecie drzew, którą ustala w oparciu o dane zawarte w protokole
z oględzin.
Ponadto w ustawie  o ochronie przyrody usankcjonowano 6 czynów, za które może zostać nałożona
kara:1)  usuniecie  drzewa  lub  krzewu  bez  wymaganego  zezwolenia,  2)  usuniecie  bez  zgody
posiadacza nieruchomości, 3) zniszczenie, 4) uszkodzenie spowodowane wykonywaniem prac w
obrębie korony, 5) usunięcie pomimo sprzeciwu organu, 6) usuniecie bez dokonania zgłoszenia lub
przed upływem sprzeciwu.


