Od 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów
w sprawie wycinki drzew
Urząd Miejski w Lubniewicach informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie
ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta
zmienia zasady usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie każde planowane usunięcie drzew i krzewów
(na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) z nieruchomości nieleśnych
tj. grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne
stanowiących własność osób fizycznych wymagało będzie zgłoszenia w Urzędzie Gminy.
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również
w przypadku gdy nieruchomość ta:
• stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek
organizacyjnych i innych.
Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie
przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych,
m.in.:
•
•
•
•
•
•

drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej
wymienionych,
drzewa i krzewy owocowe,
krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego,
drzewa gatunku Bożodrzew gruczołowaty.

Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte,
• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Burmistrz Lubniewic za pośrednictwem
pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na
wysokości 5 cm.

W terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej
wnieść sprzeciw. Jeżeli w terminie 2 tygodni Burmistrz nie wniesie sprzeciwu można usunąć
drzewo. Od wizyty urzędnika jest 6 miesięcy na usunięcie drzewa, jeżeli po upływie terminu
nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy ponownie należy złożyć zgłoszenie.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo –
Burmistrz – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela
nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za
usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie
sprzeciwu przez Burmistrza) pomimo sprzeciwu Burmistrza oraz bez wymaganego
zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane, obarczone jest administracyjną karą
pieniężną! Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez
Ministra Środowiska.

……………………………………………….., dnia ……………………………. r.
miejscowość
data
……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię / nazwa wnioskodawcy)
………………………………………………………….………………..
(adres / siedziba wnioskodawcy)
…………………………………………………………….…………….
(telefon kontaktowy)

Burmistrz Gminy Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

ZGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na usunięcie drzew / krzewów rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej działki
o nr ewidencyjnych …………………..…… w miejscowości ……………………………………………………………….
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 – 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) w związku z art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późn. zm.), oświadczam, że:
1. Jestem właścicielem*/ współwłaścicielem*/ posiadaczem*/ użytkownikiem wieczystym*
nieruchomości na której rosną przeznaczone do usunięcia drzewa lub krzewy i załączam*/ nie
załączam* zgodę właściciela lub zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę,
potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na wniosku.
Gatunek drzewa

Ilość
sztuk

Obwody pni drzew w cm, mierzone na wysokości 5 cm
(jeśli drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z nich)

2. Zamierzam usunąć krzewy o powierzchni (jeżeli będą usuwane):
Gatunek krzewu

Powierzchnia w m2

3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów to 6 miesięcy od spisania protokołu
z oględzin. Jeżeli po upływie tego terminu nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy ponownie
należy złożyć zgłoszenia.
5. Wycięcie drzew nastąpi w celu związanym**/ nie związanym** z prowadzeniem przeze mnie
działalności gospodarczej.
Załączniki do wniosku:
- mapa/rysunek określająca usytuowanie drzew na nieruchomości,
- zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów.

……………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

……………………………………………….

…………………………………………………

……………………………………………..

Podpisy współwłaściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, potwierdzające zgodę na wycinkę
– jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia wniosku:
* - skreślić określenia niepotrzebne lub nie mające zastosowania a odnoszące się do rodzaju władania
nieruchomością.
** - skreślić określenie odnoszące się do celu usuwania drzew lub krzewów. Jeżeli usuwanie drzew lub krzewów
jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. budowa lub rozbudowa zakładu, warsztatu, drogi
dojazdowej do takiej inwestycji, itp.) wnioskodawca ponosi opłaty za ich usunięcie.
Ad 3 – należy określić przyczynę zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów (np. zagrożenie dla budynków,
dróg publicznych, przejazdów, sieci energetycznej lub innej infrastruktury, budowa budynku mieszkalnego,
uszkodzenia, obumarcia drzewa, regulacja lub utrzymanie koryt rzecznych lub potoków, zagrożenie
powodziowe, itp.).

UWAGA:
podanie w danych adresowych numeru telefonu kontaktowego ułatwi i usprawni ustalenie
terminu oględzin drzew.
Informacje dodatkowe:
Na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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
zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązuję.

