
USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI  

zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. 

„Usuwając drzewa i krzewy, które są niezwykle istotnymi elementami krajobrazu oraz 

otaczającego nas środowiska, powinniśmy zawsze mieć na uwadze obowiązek wynikający  

z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 4 ww. ustawy), który 

obliguje  zarówno  organy  administracji  publicznej,  osoby prawne i  inne  jednostki 

organizacyjne  oraz  osoby  fizyczne  do  dbałości  o przyrodę będącą dziedzictwem  

i bogactwem narodowym” 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 

o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U z 2016 r. poz. 2249).  

Najbardziej istotne zmiany dotyczą zniesienia wymogu uzyskania zezwolenia na usuwanie:  

1) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób  fizycznych  

i są usuwane na cele niezwiązane  z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 

rolniczego; 

3) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 

4) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:  

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

W związku z powyższym osoby fizyczne, które zamierzają usunąć drzewa lub krzewy z terenu 

własnej posesji (na własne potrzeby) pod warunkiem, że usunięcie nie jest związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie są aktualnie zobowiązane do uzyskania decyzji 

zezwalającej na ich usunięcie, ponadto nie ma wymogu zgłaszania tego faktu w tut. Urzędzie.  

Powyższe zmiany nie dotyczą: 

- drzew w lasach prywatnych – usuwanie  drzew   następuje w oparciu   o przepisy ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), a organem właściwym do 

uzgodnienia wycinki jest Starosta Jasielski, 

- drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na 

obszarach wpisanych do rejestru zabytków – w przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na 

działkach objętych ochroną konserwatorską, organem właściwym do wydania zezwolenia na ich 

usunięcie jest Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu. 

- drzew i krzewów objętych ochroną gatunkową - co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew 

lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się 

występowanie gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów oraz gniazd ptasich lub budek 

lęgowych, bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu może spowodować naruszenie zakazów  

w stosunku do gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 

r. poz. 2183) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), np. umyślne niszczenie siedlisk, umyślne płoszenie lub 

niepokojenie, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptasich - konieczne jest uzyskanie 



zezwolenia na dokonanie czynności powodujących naruszenie tych zakazów w myśl art. 56 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).  

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z usuwaniem drzew lub krzewów bytują ptaki, wycinka 

powinna być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków 

ptaków trwa od dnia 1 marca do 15 października. Z uwagi na powyższe, nie jest wskazane 

usuwanie w tym okresie drzew oraz krzewów ze względu na potencjalne naruszenie przepisów.  

Ponadto przypominamy, że na terenie Gminy Dębowiec występują następujące formy ochrony 

przyrody tj. obszary Natura 2000: Ostoja Magurska, Wisłoka z dopływami, Józefów – Wola 

Dębowiecka, Beskid Niski, Bednarka  oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, 

dla których obowiązują  m. in. zakazy likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 

przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

W przypadku, gdy nieruchomość, na której rosną przewidziane do usunięcia drzewa lub krzewy stanowi 

własność innych podmiotów niż osoby fizyczne lub gdy wycinka ma związek z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w dalszym ciągu istnieje wymóg uzyskania zezwolenia, wydawanego na 

wniosek posiadacza nieruchomości. Osoby fizyczne, które  zamierzają usunąć drzewa  lub  krzewy  

na cele  związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. na terenie nieruchomości jest 

prowadzona lub będzie prowadzona działalność gospodarcza, a zamierzone usunięcie drzew lub  

krzewów jest związane z tą działalnością; celem wycinki drzew z terenu nieruchomości jest sprzedaż 

lub przekazanie pozyskanego drewna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą) oraz osoby 

prawne i inne podmioty nadal są zobowiązane do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie 

drzew, których obwody pni przekraczają wyżej podane wartości (100 cm lub 50 cm w zależności od 

gatunku) lub krzewów rosnących w skupiskach o pow. większej niż 25 m2.  

Podmioty   prowadzące   działalność   gospodarczą   są   zwolnione    z obowiązku uzyskania 

zezwolenia w przypadku: 

- usuwania drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 

rolniczego, 

- usuwania drzew i  krzewów  z  plantacji, tj. uprawy drzew  lub  krzewów o zwartej powierzchni, co 

najmniej 0,1 ha założonej w celu produkcyjnym, 

- usuwania drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. 

Usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia jest zagrożone administracyjną karą 

pieniężną. Odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko przedsiębiorca, ale także osoba 

nieprowadząca działalności gospodarczej, m.in. w przypadku niszczenia lub usuwania gatunków 

objętych ochroną. 

 Właściwa pielęgnacja drzew . 

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą 

prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym 

okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 

1)      usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 

2)       utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 



3)       wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie 

dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia 

takiego zabiegu); 

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie 

rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie drzewa. 

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie 

rozwoju drzewa stanowi zniszczenie drzewa. 

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej. Karę wpłaca się w wysokości 

30 % zaraz po ostateczności decyzji, a 70 % wysokości kary można odroczyć na okres 5 lat jeżeli 

stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. 

Wójt, burmistrz alba prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za: 

1)      usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; 

2)      usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości; 

3)      zniszczenie drzewa lub krzewu (w tym za usunięcie ponad 50% gałęzi); 

4)      uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (w tym za 

usunięcie ponad 30% gałęzi). 

Procedura i termin uzyskania zezwolenia. 

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na 

wniosek: 

1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda nie jest wymagana 

w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości  

o nieuregulowanym stanie prawnym); 

2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny, jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zawiera: 

1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela 

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie  

o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 

3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, 

o której mowa powyżej  

4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w    przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

      a)      posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

      b)      nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 

 6.  wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew; 

 7.  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy   

usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; 



8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której 

jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie 

drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości; 

9.    projekt planu: 

      a)    nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 

mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych 

krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy  

w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub 

      b)    przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub 

projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew 

lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania; 

10.  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku 

realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie  

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie; 

11.  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym 

w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane. 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje się w formie decyzji administracyjnej po 

przeprowadzeniu w każdym przypadku oględzin w terenie przez pracownika Urzędu Gminy Dębowiec. 

Wnioskodawca jest poinformowany pisemnie lub telefonicznie o miejscu  

i terminie wizji lokalnej. Strona ma prawo brać udział w oględzinach wnioskowanych drzew lub 

krzewów i powinna umożliwić pracownikowi przeprowadzenie tych oględzin.  

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa 

miesiące od dnia złożenia wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu 

w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.  

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji administracyjnej do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębowiec, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji. 

Złożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) oraz 

wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów – nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z ustawą 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827; załącznik 

„Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część III, poz. 44 – 

zwolnienie poz. 6). 

 

 



Dębowiec, …………………… 

 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec 

38-220 Dębowiec 101 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE 

ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

 

Na podstawie art. 83, 83a, 83b oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                      

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późn. zm.) 

 

WNIOSKODAWCA: 

 

Imię i nazwisko, nazwa posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń o których mowa                

w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania, siedziba 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony):  

Imię i nazwisko, nazwa……………………………………………………………………….. 

……………………........………………………………………………………..…….………. 

Adres zamieszkania, siedziba:………………………………………………………………….. 

.................………………………………………………………………………………………..  

nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 

 

WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ 

DRZEWA LUB KRZEWY: 

 

Imię, nazwisko, nazwa i  adres zamieszkania, siedziba 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



1.Oznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy:  

 

Teren położony w miejscowości ………………… ………………………………………….. 

obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki                    

nr:…………………...………………………………………..... 

 

2. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia: 

 

a) Krzewy zajmujące powierzchnię ................ m2, niżej podanych gatunków: 

 

Lp. Gatunek Pow. w m2 Lp. Gatunek Pow. w m2 

1   4   

2   5   

3   6   

 

      b) Drzewa niżej podanych gatunków o obwodach zmierzonych na wysokości 130 cm od 

powierzchni gruntu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.  

Lp. Gatunek Obwód Lp. Gatunek Obwód 

1   9   

2   10   

3   11   

4   12   

5   13   

6   14   

7   15   

8   16   

 

3. Miejsce zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Wskazanie czy usunięcie drzew wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



5.Przyczyna usunięcia drzew lub krzewów: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów :  
 

…………………………………………… 

         (określić datę) 

 

     

     7. Planuję / nie planuję nasadzeń zastępczych. 

           

       

 

 

 

.......................................................... 
podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU   

 

 

1.  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo 

oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 

§ 1 Kodeksu cywilnego (Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania 

płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą 

do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa). 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  

2.  Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości 

wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17zł), chyba 

że przysługuje zwolnienie od opłaty skarbowej. 

3. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku 

realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane- określające usytuowanie drzewa lub krzewu                           

w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości. 



4. Projekt planu: 

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,                      

w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej 

niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za 

usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. – Prawo ochrony środowiska lub   

             b)  przesadzenia drzewa lub krzewu 

-   jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu  

zagospodarowania  działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub 

odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania*. 

5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na 

obszar Natura 2000,     w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego 

wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz 

postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego 

przedsięwzięcie*. 

6. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające 

zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 

8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane*.                      

7.    Zgodę właściciela nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów jeżeli 

posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości*. 

8.    Zgodę pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (oryginał) na usunięcie drzew   

lub krzewów w przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości*. 

9.    Zgodę właściciela sąsiedniej działki jeżeli drzewa rosną w granicy nieruchomości. 

    

 

 

 

 

 ........................................................ 
Podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy 

 

 

 

 

* właściwe zakreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie   o    posiadanym  tytule  prawnym 

 

 

Ja …………………………………………zam. ………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

legitymująca(y) się dowodem tożsamości o numerze …………………………… 

wydanym przez ………………………………………………………………….. 

świadoma(y) odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań na 

podstawie art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że posiadam następujący tytuł 

prawny władania działką(ami) nr  …………………………………… 

w miejscowości  ……………………………..., gmina Dębowiec. 

 

/zaznaczyć właściwe/ 

 

 

 

 

wieczyste 

 

 

 

 

                                                                                 
 

                                                                                   …………………………………… 
podpis wnioskodawcy(ów)/pieczątka firmy 

 

 

 

 

 

 

 
 


