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Środowisko w którym żyjemy

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Obowiązująca od 17.czerwca 2017 r. druga już z ko-
lei nowelizacja ustawy o ochronie przyrody określająca 
przepisy dotyczące wycinki drzew, wprowadziła szereg 
ważnych zmian. Precyzuje ona dokładnie procedury jakie 
trzeba wykonać przed ostateczną wycinką danego drzewa 
lub skupiska krzewów.
• Jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm od podłoża nie 

przekracza:
 - 80 cm w przypadku topoli, klonu jednolistnego oraz 

klonu srebrzystego
 - 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robi-

nii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 - 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew 

(np. drzewa iglaste).
a w przypadku skupiska krzewów nie przekracza 

powierzchni 25 m2, to uzyskanie zezwolenia na ich 
wycinkę  nie obowiązuje. 

• Jeśli jednak parametry obwodu pni drzew lub wielkość 
skupiska krzewów jest większa od podanych powyżej, 
to chęć wycinki musi być zgłoszony do właściwego 
organu samorządowego (wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta). W zgłoszeniu należy podać:
 - imię i nazwisko wnioskodawcy,
 - oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być 

wycięte,
 - rysunek usytuowania drzewa podlegającego wy-

cince.
Fakt zgłoszenia zamiaru wycięcia skutkuje wizytą 

przedstawiciela urzędu w terminie  do 21 dni od momentu 
wysłania zawiadomienia, celem oględzin i ustalenia gatunku 
drzewa oraz dokonania pomiaru jego obwodu. Po upływie 
14 dni od oględzin i braku wniesienia sprzeciwu na piśmie 
ze strony urzędu - można przystąpić do jego wycinki bez 
ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu, nie później 
niż do 6 miesięcy od oględzin.
• Wyższe parametry obwodu drzewa na wysokości 5 cm 

powodują to, że w momencie oględzin dokonuje się do-
datkowego pomiaru obwodu pnia na wysokości 130 
cm, celem którego jest ustalenie wysokości opłaty za 
wycinkę drzewa jeśli obwód ten:
 - przekracza 120 cm w przypadku topoli, wierzb, 

kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego,  

klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego, 

 - przekracza 80 cm w przypadku innych gatunków 
drzew,

Wtedy opłata maksymalna wynosi 500 zł za wycinkę 
drzew. W przypadku krzewów opłata za ich wycięcie nie 
może być wyższa niż 200 zł.

Minister Środowiska może wydać rozporządzenie okre-
ślające szczegółowo naliczanie stosownych opłat. Jednak 
te nie mogą być wyższe niż podano powyżej.
• Jeśli wycinka ma służyć przywróceniu gruntów nierolni-

czych na cele rolnicze, zgodnie z planami zagospodarow-
ania przestrzennego, to mimo przekroczenia podanych 
parametrów obwodu, opłat nie nalicza się.

• Urząd może zgłosić sprzeciw w przypadku jeśli drzewo 
znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru za-
bytków, teren jest objęty odrębnymi przypisami doty-
czącymi ochrony przyrody lub drzewo przeznaczone do 
usunięcia jest samo pomnikiem przyrody.
Zmiana ustawy nakłada również konieczność uzyskania 

pozwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi 
publicznej w porozumieniu z dyrektorem ochrony środowiska 
właściwego miejscowo urzędu samorządowego.

Na koniec warto przypomnieć, że niezastosowanie się do 
obowiązującego prawa i dokonanie „samowolki,” skutkować 
będzie odpowiedzialnością karną właściciela drzewa i dot- 
kliwymi karami finansowymi.
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