
ZGŁOŚ ZAMIAR USUNIĘCIA DRZEWA 

 

Kiedy jest potrzebne zezwolenie na wycinkę drzew? 

Zmiany w ustawie wiążą się z nałożeniem obowiązku 
zgłaszania zamiaru wycięcia drzewa przez właścicieli 
nieruchomości, gdzie wspomniane rosną. Zapis dotyczy 
okazów, których obwód na wysokości 5 cm jest większy 
niż: 

 80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu 
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego 

 65 cm – w odniesieniu do kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego, 

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 
drzew  

 oraz krzewów, których skupiska zajmują ponad 
25 mkw. powierzchni. 

 

Zezwolenie nie jest wymagane dla:  

 drzew i krzewów owocowych, 

 drzew i krzewów złamanych bądź przewróconych w efekcie czynników naturalnych, wypadku czy katastrofy, 

 drzew i krzewów wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego 

 krzewów oraz ich skupisk o powierzchni do 25 mkw. 

Jak dokonać zgłoszenia? 

 wypełnij formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dostępny w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat pok. 12 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 

 zgłoszenie powinno zawierać:  

 imię i nazwisko wnioskodawcy 

 oznaczenie nieruchomości, na której ma dojść do wycinki (nr działki), 

 rysunek lub mapkę, które pozwolą zlokalizować drzewa na nieruchomości. 

W terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin terenu, z których 
drzewa mają być usunięte. Celem tego działania ma być określenie gatunków oraz obwodów drzew na wysokości 5 cm. 
Ustalenia są spisywane w formie protokołu obowiązującego przez 6 miesięcy od momentu sporządzenia (czyli zezwolenie 
jest ważne pół roku). Drzewa można będzie usunąć dopiero po 14 dniach od oględzin. W tym terminie Urząd Gminy 
może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, właściciel ma prawo usunąć drzewo. 

Ponadto, wprowadzony zostaje przepis, który mówi, że jeżeli po upływie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel 
nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas 
na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za ich wycinkę. 

W sytuacji usuwania drzew z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia rozpatruje 
wojewódzki konserwator zabytków. 


