ZASADY UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
I. Jednostka prowadząca
Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Dział Zieleni
ul. Skowieszyńska 51
24 - 100 Puławy
tel. (81) 458 – 62– 93 (kierownik Działu Zieleni)
(81) 458 – 62 - 94
II. Wymagane dane i dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości albo
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego1), jeżeli drzewa
lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (np. własność,
współwłasność, wieczyste użytkowanie) 2) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego1).
3. Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów (jeżeli
posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem). W przypadku, gdy nieruchomość stanowi
współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania
i adresów do korespondencji.
Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez
spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli
zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością
Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego nieruchomości lub posiadacza nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie
przyrody (dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych), wraz
z treścią udostępnionej informacji.
5. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu.
6. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:
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posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni



nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa



w przypadku usuwania krzewów – wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte
[w m2]. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość
powierzchni rzutu poziomego krzewu.

7. Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie,
czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
8. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji,
dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
9. Projekt nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie
nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia
usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
lub
projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie,
gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich
wykonania.
10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,
w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego
dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
11. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy
o ochronie przyrody - jeżeli zostało wydane.
III. Organy uprawnione do wydawania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu:
1.

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu Miasta Puławy wydawane są
z upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w Puławach. Podania można składać osobiście w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach,
a także drogą pocztową na adres Zarządu.
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2.

Zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej
do rejestru zabytków wydaje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków (20 – 113 Lublin
ul. Archidiakońska 4).

3.

W przypadku usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność gminy
zezwolenia wydawane są przez Starostę Puławskiego i tam kierować należy podania
(24 – 100 Puławy, Al. Królewska 19).

4.

Zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych
gatunków topoli, wydawane są po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Lublinie. (Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 4a
24 – 120 Kazimierz Dolny).

IV. Termin i sposób załatwienia
1. Termin załatwienia sprawy wynosi do 1 miesiąca. W przypadku spraw skomplikowanych
lub wymagających złożonego postępowania termin może zostać przedłużony. O przesunięciu
terminu strona zostanie poinformowana pisemnie, z podaniem przyczyn zwłoki oraz
wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.
2. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydawane jest w formie decyzji
administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lublinie.
3. W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie ustalenia zasadności
usunięcia drzewa lub krzewu przeprowadza się następujące czynności:


oględziny drzewa i krzewu w terenie, w tym oględziny w zakresie występowania w obrębie
zadrzewień gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa
lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych,
postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające
zakazom, w stosunku do tych gatunków,



analizę przedłożonych dokumentów,



uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w przypadku wydawania
zezwolenia na usunięcie drzew(a) w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
z wyłączeniem obcych gatunków topoli,

4. Odbiór zezwolenia może odbywać się osobiście w Dziale Zieleni Zarządu Dróg Miejskich
w Puławach lub drogą pocztową.
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V. Opłaty
1.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

2.

Posiadacz nieruchomości za usunięcie drzewa lub krzewu ponosi opłaty. Wysokość opłat
reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017.1330).

3.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie nalicza się opłat
za usunięcie:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
2) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących
na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
3) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego1),
4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeństwu żeglugi,
5) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
6) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
- w celu przywrócenia gatunków nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego
z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
7) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego
z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
7) drzew lub krzewów, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach
zieleni,
8) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn
niezależnych od posiadacza nieruchomości,
9) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej
100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
10) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową lub ochroną siedlisk przyrodniczych,
11) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków
naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu
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zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania
i utrzymania tych urządzeń,
13) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności
państwa.
4.

Istnieje możliwość rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności opłaty, na okres
nie dłuższy niż 3 lata, jeśli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy. W takim
przypadku należy złożyć wniosek w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ją ustalająca stała
się ostateczna.

5. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego1), następuje za odszkodowaniem na rzecz
właściciela nieruchomości, a w przypadku, gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo
użytkowania wieczystego - na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie
przysługuje od właściciela urządzeń. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewo lub krzew
oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron. W przypadku, gdy strony nie zawrą
umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, odszkodowanie ustala organ,
który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczące odszkodowania
za wywłaszczenie nieruchomości.
VI. Inne informacje
1.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzewa lub krzewu w miejsce
wskazane przez wnioskodawcę albo zastąpienia ich innymi drzewami ozdobnymi
lub krzewami ozdobnymi. Ilość i gatunki nasadzeń zastępczych ustala się indywidualnie
w stosunku do każdego postępowania, biorąc pod uwagę dostępność miejsc do nasadzeń
zastępczych, cechy usuwanego drzewa lub krzewu, tj.: wartość przyrodniczą, w tym rozmiar
drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje jakie pełnią w ekosystemie; wartość
kulturową; walory krajobrazowe; lokalizację oraz charakter terenu, jego przeznaczenie,
sposób zainwestowania, a także zgodność kompozycji z terenami sąsiednimi i możliwości
realizacyjne.

2.

Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie
drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia
na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę.

3. Uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie
przyrody, nie wymaga 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
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drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części 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,
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej3),
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego,
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach,
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej
części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych,
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów
położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu
w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także
utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp
śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu,
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu
na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody
nieobjętego ochroną krajobrazową,
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo
planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne
właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia
lub zdrowia,
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego1), zarządców dróg, zarządców
infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające
w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
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b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom
lub wywrot,
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 120 ust. 2f.
VII. Podstawa prawna
art. 83 - 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j.); oraz akty
wykonawcze do ustawy.
VIII. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru), za pośrednictwem
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Puławy,
na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr XVII/143/15 Rady Miasta Puławy, z dnia
26 listopada 2015 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Puławach
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
IX. Definicje ustawowe
drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku
pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny,
krzew - wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów,
nietworząca pnia ani korony, niebędącą pnączem,
wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub
katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej,
złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku
działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym, lub katastrofy budowlanej,
zadrzewienie - pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi
składnikami szaty roślinnej tego terenu,
plantacja - uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu
produkcyjnym.
1)

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne

urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład
przedsiębiorstwa.
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2)

Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa jeżeli obwód pnia

mierzonego na wys. 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
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