
UWAGA!!! 

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zasad prowadzenia 
zabiegów w obrębie koron drzew. 

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie uległy 
niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Zgodnie z nowymi przepisami bez 
zezwolenia można usunąć drzewo, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5cm od 
powierzchni gruntu nie przekracza: 

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 W przypadku krzewów nadal obowiązuje zasada, iż bez zezwolenia można usunąć 
krzewy w wieku do 10 lat. 

Zniesiono także obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów 
przydomowych, a także powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły 
być usunięte przez właściwe służby lub na podstawie protokołu sporządzonego z oględzin 
przeprowadzonych przez pracownika Urzędu Gminy.  

Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew  
i krzewów zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku. Zniesiono obowiązek 
dołączenia do wniosku tytułu prawnego władania nieruchomością na rzecz oświadczenia, 
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, a także uzyskiwania zgody 
wszystkich członków lokali mieszkalnych na usunięcie drzew bądź krzewów w przypadku 
wniosków składanych przez Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe.  

 W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia, że obwód pnia drzewa 
mierzony na wysokości 5cm od podłoża przekracza 35cm - w odniesieniu do topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej i platanu klonolistnego, bądź 25cm w przypadku innych gatunków drzew, lub 
gdy wiek krzewów przeznaczonych do wycinki wynosi więcej niż 10 lat, do Wójta Gminy 
Dzierżoniów należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ich usunięcie, który powinien 
zawierać: 

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 w art. 83 ust 4 ustawy o ochronie przyrody przez spółdzielnię 
mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej; 



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 
ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane. 

Rozwiązano również zagadnienia niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew 
czyli ogławiania (pozbawiania drzew koron), które niszczy drzewa. Obecnie bez 
konsekwencji prawnych można usunąć do 30% masy korony drzewa. Usunięcie gałęzi w 
zakresie przekraczającym 30% jest możliwe pod warunkiem, że polega ono na: 

1)    usunięciu gałęzi obumarłych lub nadłamanych;  

2)    utrzymywaniu uformowanego kształtu korony drzewa; 

3)    wykonaniu specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyk i drzewa. 



 W związku z tą regulacją konieczne jest każdorazowe dokumentowanie stanu 
korony drzewa przed zabiegiem w celu umożliwienia oceny zakresu przycinki i jej 
zgodności z prawem oraz przechowywanie tejże dokumentacji przez okres 5 lat. 

 Nieuzasadnione usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% masy korony 
ustawowo stanowi uszkodzenie drzewa, natomiast usunięcie ponad 50% gałęzi jest 
już zniszczeniem drzewa, co podlega karze administracyjnej.   

UWAGA!!!   

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zmianie ulega wniosek o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
oraz w biurze obsługi klienta.  

 


