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Zmiany prawne dotyczące wycinki drzew!

W dniu 02 czerwca 2017 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa

z dnia 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, ktora wejdzie w życie  

w ciągu 14 dni od dnia publikacji. 

1.) Najważniejsze zmiany dotyczą osób fizycznych, które będą miały obowiązek

poinformować Urząd  Gminy  Długołęka   o  zamiarze  usunięcia  drzew  na  cele

niezwiązane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,

w przypadku gdy obwody pni, mierzone na wysokości 5 cm przekroczą:

  80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

  65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;

  50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

2.) W ciągu 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia  organ przeprowadzi  oględziny

wnioskowanych do usunięcia drzew. W terminie  14 dni od dokonania oględzin organ

będzie mógł wydać decyzję sprzeciwiającą się  wycince. Ustawa określa zamknięty

katalog  przypadków,  w  jakich  będzie  to  możliwe.  Dotyczy  to  

w szczególności drzew o cechach pomnikowych (minister w ciągu 6 miesięcy od

wejścia w życie ustawy określi  w drodze rozporządzenia te kryteria) oraz drzew

chronionych  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  lub

położonych  na  terenach  objętych  formami  ochrony  przyrody.  Procedura  oraz

formularz  dokonania  zgłoszenia  udostępnione  zostaną  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej.

3.) Nieruchomości, z których zostaną usunięte drzewa  na podstawie zgłoszenia

podlegają  przez  okres  pięciu  lat   karencji  na  wystąpienie  o  pozwolenie  na  ich



zabudowanie.  W  przypadku  gdy  właściciel  wystąpi  do  organu  z  wnioskiem

o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  (związaną  z  prowadzeniem  działalności

gospodarczej)   przed  upływem  pięciu  lat  od  dokonania  oględzin,  będzie

zobowiązany do wniesienia opłaty na podstawie obwodów pni  drzew ustalonych

podczas oględzin.  Jeżeli  więc usunięcie drzew może mieć związek z planowaną

w niedalekiej przyszłości inwestycją budowlaną, na cele prowadzenia działalności

gospodarczej  należy  wystąpić  z  wnioskiem  (a  nie  zgłoszeniem)  o  wydanie

zezwolenia,  wskazując  prowadzenie  działalności  gospodarczej  jako  jedną

z  okoliczności  usuwania  drzew.  Ważne  jest  to  w   przypadkach,  gdy  drzewo

kwalifikuje się do  zwolnień z opłat wynikających z ustawy,  np. obumarcie drzewa

lub stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa  osób  lub mienia.

4.) Drzewo można usunąć dopiero po upływie 14 dni  od oględzin,  przy czym

należy uwzględnić czas doręczenia przez pocztę ewentualnego sprzeciwu. Termin

14 dni liczy się do daty nadania przesyłki przez Urząd (data stempla pocztowego), 

a  nie  doręczenia  stronie.  Usunięcie  drzewa  bez  dokonania  zgłoszenia  lub  

w przypadku sprzeciwu  traktowane będzie jak z usunięcie bez zezwolenia i podlega

karze w wysokości dwukrotności opłaty. 

5.) W przypadku podmiotów o osobowości  prawnej oraz usuwania drzew  na

cele  związane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  w  dalszym  ciągu

konieczne  będzie  uzyskanie  zezwolenia  na  zasadach   obecnie  obowiązujących.

Podane na wstępie obwody pni mają również zastosowanie do określania  drzew

podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenie na usunięcie.

6.) Zmianie ulegnie także wysokość opłat za usuwanie drzew. W ciągu miesiąca

od wejścia  w życie  ustawy minister  opublikuje  wysokość  aktualnych stawek.  Do

czasu jego publikacji będzie  obowiązywała obecna, określona w ustawie  stawka

500 zł za każdy centymetr obwodu pnia.


