
ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
Opis procedury (obowiązuje od dnia 17.06.2017 r.)

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2016r.  poz. 380, 585 i  1579),  zwanej dalej  "Kodeksem cywilnym" - jeżeli  drzewo lub krzew zagrażają
funkcjonowaniu tych urządzeń

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,

c) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, 

d) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

e) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, 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;

f) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,

g) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika
z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

h) 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.

W sytuacji gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli.

W przypadku braku wymaganego kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Jednostka odpowiedzialna.
Urząd Gminy Liszki, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 17, tel. 12 25 76 546.

Podstawa prawna. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst  jednolity Dz.U.2016 poz.2134, zmieniony Dz.U.2016
poz.2249, Dz.U.2017 poz. 1074) art. 83

Termin odpowiedzi.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie
do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy.
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta
Gminy Liszki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

Opłaty skarbowe.
Brak opłat.

Inne informacje.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie (art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody):     

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

2) 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;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów,  które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
(w tym przypadku obowiązuje procedura zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa);

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;



5) drzew lub krzewów owocowych,  z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości  wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią
brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału
przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację
urządzeń kolejowych albo  powodują  tworzenie  na  torowiskach zasp  śnieżnych,  usuwanych na  podstawie
decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną
krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku
narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub
planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo
powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki  ochrony  przeciwpożarowej,  jednostki  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej,  właścicieli

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury
kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie
na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia
na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych przez Ministra Środowiska w Rozporządzenie
z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia
do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. 

Równocześnie na podstawie obowiązującego art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody
w parkach  krajobrazowych  i  obszarach  chronionego  krajobrazu  Województwa  Małopolskiego  został  wprowadzony  
zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
z     potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego  
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. W związku z powyższym
przed  usunięciem  zadrzewień  na  terenie  Bielańsko-Tynieckiego  Parku  Krajobrazowego  lub  Tenczyńskiego  Parku
Krajobrazowego należy zwrócić się o opinię do Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Właściwa pielęgnacja drzew.

Zgodnie  z  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 stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej.


