
Wycinka po nowemu.  

Weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie 

przyrody 

Od 17 czerwca obowiązują zmienione zasady usuwania drzew 

na posesjach prywatnych. Gminy mają obecnie 21 dni na oględziny 

działki. Zmienione zostały także wymiary drzew, które będzie można 

usunąć bez zezwolenia. 

Po zgłoszeniu chęci wycinki przez właściciela nieruchomości gminny 

urzędnik gminny ma 21 dni na dokonanie wizji lokalnej na działce. Po 

dokonaniu oględzin gmina ma kolejne 14 dni na wyrażenie ewentualnego 

sprzeciwu wobec wycinki. Brak sprzeciwu oznaczać ma tzw. milczącą zgodę 

na przeprowadzenie wycinki. 

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność 

osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie 

dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie 

przekracza: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, 

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 

oraz platanu klonolistnego, 

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed 

upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za 

usunięcie  drzewa bez zezwolenia. 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od 

przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po 

dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez 

organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony 

zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z 

prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 



nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela 

nieruchomości,  

w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie 

drzewa. 

Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia 

oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz 

uprawnia do usunięcia drzewa. Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na 

wniosek zgłaszającego. 

Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa  

w przypadku gdy: 

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem 

uzyskania zezwolenia na jego usunięcie, 

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem 

nałożonym w drodze postanowienia, 

 

Gmina może zakazać wycinki, jeśli drzewo jest np. cenne przyrodniczo, 

tzn. nosi znamiona drzewa pomnikowego. Kryteria, na podstawie których 

urzędnik może wydać taki zakaz, mają zostać określone w rozporządzeniu 

ministra środowiska. 

Do czasu wydania nowego rozporządzenia ws. cen za wycięcie drzewa 

obowiązuje dotychczasowa stawka w wysokości 500 zł za centymetr. Minister 

środowiska w projekcie rozporządzenie zaproponował znacznie niższe stawki, 

wahające się - w przypadku drzew liściastych - od 12 do 70 zł za centymetr. 

 


