Wycinka drzew po 17.06.2017r.
Wniosek o zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z
nieruchomości stanowiących:
• własność osoby fizycznej usuwającej drzewa/krzewy w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
• osoby prawnej;
• innych podmiotów.
W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych usuwających drzewa w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wszystkich innych podmiotów
obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego
na wysokości 5 cm od gruntu.
Nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony
na wysokości 5 cm nie przekracza:
•

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego;

•

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego;

•

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zezwolenie nie jest również wymagane m.in. w przypadkach:
•

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

•

drzew lub krzewów usuwanych w celu
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

•

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;

•

drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty;

•

drzew lub krzewów należących do gatunków obcych.

przywrócenia

gruntów

W przypadku usuwania złomu lub wywrotu konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie
do Urzędu Miejskiego w Toszku potrzeby usunięcia złomu czy wywrotu.
Pracownik Urzędu na tej podstawie dokonuje oględzin z których sporządzany jest
protokół.
Złom – to drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy
złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
Wywrot - to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników
naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
lub katastrofy budowlanej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu winien 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;
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 1994r. – 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 2001r. – 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 2008r.
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.
Termin załatwienia sprawy:
Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni.
W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia złożenia
kompletnego wniosku.
Drzewa rosnące w pasie drogowym z wyłączeniem obcych topoli, wydaje się
po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w terminie
30-60 dni (art. 83a ust. 2a i 6).
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7dni zgodnie z Kpa. Nie uzupełnienie
brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Jeżeli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinka drzew lub krzewów
występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, wycinka powinna być
przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków.
Okres lęgowy większości gatunków ptaków występuje od 1 marzec do 15
października.

Właściwa pielęgnacja drzew
Zgodnie ze 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.
Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa
pomnożonej przez 0,6.
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.
Burmistrz 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)
5. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia;
6. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu.

