
Każdy gatunek drzewa jest bezcenny dla człowieka.  

Drzewa rosnące w sadzie, ogrodzie, lesie czy parku są dla nas bogactwem 

wykorzystanym w każdej dziedzinie życia.  

Spełniają wiele funkcji i niczym nie można ich zastąpić.  

 

Nowe zasady usuwania drzew i krzewów. 

Od 1 Stycznia 2017 roku w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie uległy 

niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. 

bez zezwolenia można usunąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie 

przekracza: 

 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, 

Zezwolenia nie wymaga także usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni 

do 25 m
2
. 

Właściciele nieruchomości prywatnych zgodnie z nowymi przepisami mogą wyciąć 

drzewa i krzewy stanowiące własność osób fizycznych, pod warunkiem, że ich wycięcie 

nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Również drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego  nie wymagają uzyskania zezwolenia. 

Nowe przepisy nie dotyczą drzewostanu leśnego. Usunięcie drzew rosnących w lasach 

nadal wymaga uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania 

drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach. 

Nadal jest wymagane uzyskanie  zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów m.in. dla: 

 rolników (z wyjątkiem usuwania drzew lub krzewów niezwiązanych z prowadzoną 

działalnością w branży rolniczej) np. w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub 

krzewów kolidujących z budową wiaty, 

 dzierżawców użytkujących grunty, których właścicielami nie są osoby fizyczne, 

 podmiotów gospodarczych i osób prawnych, 

 nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

 drzew – pomników przyrody, w tym zlokalizowanych na prywatnych 

nieruchomościach, 

 drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego 

niż rolnicze, 

 drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, ale usuwanych na cele 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 parafii, 



 zarządców dróg, jednostek samorządu terytorialnego gdy obwody drzew przekraczają: 

 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu  

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 krzewów rosnących w skupisku o powierzchni większej niż 25 m
2
 . 

 

 
Zabieg związany z usunięciem drzew należy przeprowadzić respektując przepisy art. 51 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów 

objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 

r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409) oraz z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1408) oraz art. 52 tej 

ustawy w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy 

Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku,  w sprawie ochrony 

gatunkowej  zwierząt (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1348). 

W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w 

trakcie wykonywania wycinki, należy wstrzymać prace i  zwrócić się ze stosownym wnioskiem do 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

(zgodnie  art. 56 ustawy o ochronie przyrody) w celu  uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od 

zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 

Należy również zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa i krzewy rosnące  przy 

granicy  posesji np. z drogą publiczną lub z sąsiadem. Bardzo często ogrodzenie 

nieruchomości nie przebiega po granicy działki a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie 

np. pasa drogowego. 


