ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY
Urząd Gminy Leoncin informuje, że od dnia 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie
zmiany do ustawy o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.) dotyczące wydania
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ustawa o ochronie przyrody

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
Usunięcie drzew lub krzewów z terenów nie będących lasami następuje na pisemny
wniosek po otrzymaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy.
Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015
r. poz. 1651 )
Z wnioskiem o wydanie decyzji może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości, na której
rośnie drzewo lub krzew. Natomiast jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do
wniosku dołącza się zgodę jej właściciela (art. 83 ust 1 w/w ustawy).
W przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków – zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków
(art. 83a ust 1 w/w ustawy).
Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 83b ust. 1 w/w ustawy wniosek o wydanie
zezwolenia powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);
- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana (posiadanie nieruchomości,
dzierżawa itp.)
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:
o posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
o nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
- miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy
usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew lub krzewu/ krzewów w stosunku
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
- Projekt planu
o nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzewa lub krzewu, 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
o przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania
działki lub terenu, oraz informacje o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz
miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

- 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

Art. 83 f. ustawy stanowi, iż nie jest wymagane pozwolenie na usunięcie drzew i
krzewów w sytuacjach:
- krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem
krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm 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;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach;
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Zabiegi pielęgnacyjne
Art. 87a. ust. 2 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;
wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w
tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego
zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym
wykonano zabieg.
4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w
całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie
drzewa.
5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w
całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie
drzewa.
Wszelkie prace w koronie drzew prowadzimy z uwzględnieniem okresów ochronnych
dla miejsc lęgowych.
Wójt Gminy 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;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Kara za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia jest nakładana na
posiadacza nieruchomości, lub osobę która dokonała wycinki bez zgody właściciela
nieruchomości.
Opłata:
- Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie drzew i krzewów jest wolny od opłat
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
Tel.(22) 785 65 82, (22) 785 66 00 wew.16 pok. nr 20
Termin załatwienia sprawy: Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do dwóch
miesięcy.
Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terminie ustalonym z
wnioskodawcą.
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania ,
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za
pośrednictwem Wójta Gminy Leoncin
Informacje dodatkowe:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać
kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony
przez współwłaściciela,
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy.
4. Wycinka drzew i krzewów może nastąpić po terminie, w którym niniejsza decyzja
stała się prawomocna.
5. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku załącza się zgody
właścicieli.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)

