Nowe zasady usuwania drzew i krzewów
Z dniem 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). Niniejsza ustawa wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie
drzew lub krzewów oraz dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
Nie wymagają zezwolenia, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 1, 3, 3b, 4, 5 ustawy o ochronie przyrody:
 krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,





drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach,
drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni.

Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku
uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia,
że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów ( np: umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie
lęgowym, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptasich.) Natomiast nie ma potrzeby występowania
o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowy (tj. od 16
października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać
ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych – zgodnie z § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynności
podlegające zakazom wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia
dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków
chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).
Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa , jeżeli
obwód pnia drzewa mieszonego na wysokości 5 cm przekracza:


80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,



65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,



50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Do złożenia wniosku w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości
zobowiązane są:
- osoby planujące usunąć drzewa i krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- zarządcy: spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, rodzinnych ogrodów działkowych, terenów użyteczności
publicznej, terenów zamkniętych, np: PKP, terenów wojskowych,
- zarządcy dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych,
- osoby na których terenie występujące drzewa lub krzewy uznane są za formy ochrony przyrody np: pomniki
przyrody, użytki ekologiczne oraz drzewa lub krzewy rosnące na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków.
- właściciele nieruchomości którzy otrzymali decyzję administracyjną w sprawie wniesienie sprzeciwu dotyczącego
usunięcia drzewa.
W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody zmianie uległ formularz wniosku
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przygotowany został również nowy formularz zgłoszenia
zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenu nieruchomości
stanowiących własność osób fizycznych. Niniejsze formularze są do pobrania na stronie internetowej
www.bip.osielsko.pl, w zakładce „Jak załatwić sprawę ? (w tym karty usług i formularze)” - „Ochrona środowiska,
w tym gospodarka odpadami”, jak również dostępne do odbioru w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko.

