
 Niegowa, dnia 28.08.2015 r. 

Zmiany w zezwoleniach na wycięcie drzew i krzewów 

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody. 

Ustawodawca: 

-dokonał obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar 

administracyjnych z tym związanych, 

- zróżnicował wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy,  

- uregulował kwestię usuwania drzew w stanie wyższej konieczności  

- usprawnił procedury związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew. 

- zniósł obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie: 

 krzewów z ogrodów przydomowych, przy czym krzew zdefiniowano jako 

wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych 

pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem,  

 powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte 

przez właściwe służby (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) 

oraz inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy 

do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że 

drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. 

- zmienił zasady kwalifikacji drzew wnioskowanych do wycięcia. Bez zezwolenia  można 

usunąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

- zweryfikował zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia. Mianowicie 

zniósł obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na 

rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

- rozwiązał zagadnienia niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew czyli 

ogławiania (pozbawiania drzew koron), które niszczy drzewa. Zgodnie z nowymi 

przepisami: 

 usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w 

wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, 

 usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co 

kara wyniesie 2-krotność opłaty.  

 Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego 

osłabienia - przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych 

wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew. 

Wobec powyższego informuję, że od dnia 28 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowy 

wzór wniosku do Wójta Gminy Niegowa o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, który będzie można pobrać ze 

strony internetowej www.niegowa.bip.net.pl i niegowa.eboi.pl  lub w Urzędzie 

Gminy, pokój nr 9. 
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