
ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

1. 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 służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, 

energii elektrycznej - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 

NIE WYMAGA ZEZWOLENIA USUNIĘCIE: 

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. 

4. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych 

i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wymaga 

zgłoszenia). 

5. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego. 

6. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. 

7. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po przeprowadzeniu oględzin przez 

organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że 

drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. 

8. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody. 

UWAGA! 

1. W okresie od dnia 1 marca do 15 października obowiązuje zakaz usuwania gniazd ptasich. 

2. Ochrona roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową występujących w obrębie 

drzewa lub krzewu obowiązuje także podczas realizacji wycinki tego drzewa lub krzewu. 

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na 

budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie 

realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, nakłada się na 

właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za 

usunięcie drzewa. 


