
 

INFORMACJA 

 

 o zmianach w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących 

wnioskowania i wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewów przez osoby fizyczne 

na cele nie związanie z działalnością gospodarczą.  

Z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody( Dz. U. z 2017 r., poz. 1074)  

 Najważniejsze zmiany  to: 

I. Brak konieczności uzyskiwania zezwoleń na wycięcie 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;  

II. Obowiązek dokonania zgłoszenia do Urzędu Gminy zamiaru usunięcia drzewa jeżeli 

odwód  pnia na wysokości 5 cm 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;  

 

Powyższe nie dotyczy działek będących użytkami leśnymi – w takim przypadku wymagane 

jest nadal uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzew w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. 

Sienkiewicza 3. 

Po dokonaniu zgłoszenia, które zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie 

nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą 

usytuowanie drzewa na nieruchomości,  pracownik urzędu  w ciągu 21 dni dokonuje oględzin 

zgłoszonego drzewa i sporządza protokół. W ciągu 14 dni od daty oględzin organ może w 

drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.  Usunięcie drzewa będzie możliwe  jeżeli 

organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

Wójt  może wnieść sprzeciw w przypadku: 

1) lokalizacji drzewa: 

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na 

zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody,  

2) spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za 

pomniki przyrody, określonych przez Ministra właściwego do spraw środowiska w drodze 

rozporządzenia,  

 

Wójt wnosi sprzeciw: 

1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia 

na usunięcie ( wycięcie drzew związane z działalnością gospodarczą) 

2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia,  

 


