W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach.
Najważniejsza zmiana zakłada zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
(Art. 83f ust. 3a ustawy od 1 stycznia 2017 r.)
Art. 83f ust. 3b ustawy od 1 stycznia 2017 r. wprowadza również wyłączenie uzyskania
zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Zatem według nowych zapisów ustawy, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej,
możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce –
prywatnej posesji.
Inaczej będzie, gdy, zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu
tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp.
W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.
Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa,
którego obwód pnia na wysokości 130 cm (dotychczas obowiązywała wysokości 5 cm) nie
przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do
25 m2.
Pozostałe zmiany dotyczą:
- uchylenia obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w
pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (zmiany w
art. 83a ustawy o ochronie przyrody);
- rozszerzenia katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana w art. 83f ustawy o ochronie
przyrody);
- przyznania radzie gminy kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia
maksymalnej wysokości tych stawek (zmiana art. 85 ustawy o ochronie przyrody);
- rozszerzenia katalogu wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub
krzewów i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w

drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana art. 86 ustawy o ochronie
przyrody);
- określenia sposobu ustalania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie
drzewa lub krzewu w przypadku, gdy jego usunięcie jest zwolnione z obowiązku uiszczenia
opłaty (zmiana art. 89 ustawy o ochronie przyrody).

