
Od 17 czerwca 2017 roku obowiązują  

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW 

O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia decyduje obwód pnia 

mierzony na wysokości 5 cm. 

Zezwolenie nie jest wymagane  

 w przypadku drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych 

i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli  

obwód pnia nie przekracza: 

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.  

W przypadku, gdy obwód pnia przekracza: 

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

i drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i będą usuwane na cele 

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do Wójta Gminy Bielsk Podlaski. 

 

Zgłoszenie zawiera: 

1) imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte; 

3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

W ciągu 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia, pracownik urzędu gminy, dokona oględzin nieruchomości, z 

której ma być usunięte drzewo i sporządzi protokół. 

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli w terminie 14-stu dni od dnia dokonania oględzin nie zostanie 

wniesiony przez wójta gminy w drodze decyzji administracyjnej sprzeciw. 

Wójt gminy może przed upływem 14-dniowego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do 

usunięcia drzewa. 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, konieczne 

będzie ponowne zgłoszenie. 

 

 



Wójt gminy może wnieść sprzeciw na usunięcie drzew w przypadku lokalizacji drzew: 

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, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy 

o ochronie przyrody, 

d)  spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody). 

 

Wójt gminy wnosi sprzeciw: 

a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na 

usunięcie, 

b)  w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów 

wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni). 

 

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

na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem 

działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte 

drzewo, wójt gminy nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie 

drzewa. 

 

W A Ż N E !!! 
UCHWAŁA NR XXIII/46/2017 

RADY GMINY BIELSK PODLASKI 

z dnia 24 marca 2017 roku 

w sprawie wyłączenia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie  

drzew lub krzewów na terenie Gminy Bielsk Podlaski 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 

U. z 2016r., poz. 446, zm.: z 2016r., poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 83f ust. 1a pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. 

a, c, d, e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, zm.: 

2015r. poz. 1936, zm.: 2016r. poz. 2249, poz. 2260) uchwala się, co następuje: 

 § 1 Przepisów art. 83 ust 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nie stosuje 

się w odniesieniu do położonych na obszarze Gminy Bielsk Podlaski: 

1) drzew lub krzewów usuwanych na cele związane: 

a) z prowadzeniem działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych  

oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 

b)  z prowadzeniem działalności w zakresie administracji publicznej, 

c) z prowadzeniem działalności w zakresie oświaty i kultury, 

d)  z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;  

2) drzew lub krzewów rosnących w granicach obszaru chronionego krajobrazu; 

3) drzew lub krzewów rosnących w pasach drogowych dróg publicznych; 

4)  drzew i krzewów rosnących na: 

a) użytkach kopalnych,  oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem – K, 

b) terenach przemysłowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem – Ba, 

c) innych terenach zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów  

i budynków symbolem – Bi, 

d) zurbanizowanych terenach niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

symbolem – Bp, 

e) terenach komunikacyjnych (drogi), oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem 

- dr, 

f) innych terenach komunikacyjnych, oznaczonych w ewidencji gruntów  

i budynków symbolem Ti, 

g) nieużytkach, oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem – N;  

5) drzew i krzewów usuwanych 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. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski. 

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) spowodowała 

uchylenie przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy 

uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości 

stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania 

katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie 

drzew lub krzewów. 

Z dniem 17 czerwca 2017 roku straciła moc Uchwała 

Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Bielsk Podlaski 

z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyłączenia 

z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew 

lub krzewów na terenie Gminy Bielsk Podlaski. 

 

 


