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Wycinka drzew
Sytuacja 1

Sytuacja 2

Drzewo, które wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie zgodnie z uop

Należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa do wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora
zabytków
Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przed jego
wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie
gatunków chronionych

Podczas oględzin
stwierdzono obecność
gatunku chronionego
roślin, zwierząt
lub grzybów,
jego siedliska
lub schronienia
np. gniazda

decyzja odmawiająca
Inwestor/osoba
prywatna
nie może przystąpić
do wykonywania
wnioskowanych
czynności

Inwestor/osoba prywatna przystępuje do wycięcia drzewa
z gatunkiem chronionym bez zezwolenia na odstępstwa
od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną

Naruszenie zakazów dotyczących przepisów ustawy o ochronie
przyrody – art. 51, 52 uop + § 6 rozporządzenia MŚ w sprawie
ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów

Organ prowadzi
postępowanie
w sprawie
wydania
zezwolenia
na usunięcie
drzew

Pamiętaj!
•drzewo, na którym występują gatunki chronione roślin
i grzybów stanowi ich siedlisko. Natomiast w przypadku
zwierząt: ptak siedzący na gałęzi to za mało by uznać
drzewo za siedlisko. Drzewa powinny być siedliskiem
będącym obszarem rozrodu, wychowu młodych,
odpoczynku, migracji lub żerowania zwierząt, wtedy ich
usunięcie będzie naruszeniem zakazu
• dziuple mogą świadczyć o tym, że drzewo  jest zajęte
przez gatunki chronione, np. wiewiórki, nietoperze,
owady czy ptaki
• zniszczenie gniazda wymaga uzyskania zezwolenia
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, nawet
jeżeli czynność ta jest wykonywana zimą i dotyczy
gniazd opuszczonych (nie dotyczy usuwania od dnia
16 października do końca lutego gniazd ptasich
z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli
wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne)

Organ stwierdza brak
obecności gatunku
chronionego roślin,
zwierząt lub grzybów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wydaje decyzję

decyzja zezwalająca
Inwestor/osoba
prywatna
może przystąpić
do wykonywania
wnioskowanych
czynności

!

Sprawę należy zgłosić na Policję zgodnie z art. 131 pkt 14 uop
(kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy
w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega
karze aresztu albo grzywny)

• zwracaj uwagę na toczące się prace związane z wycinką
drzew i krzewów – czy widzisz zrzucone gniazda,
rozbite jaja, chronione porosty lub rośliny na drzewach/
krzewach przeznaczonych do wycinki
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  nie wydaje
zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów na podstawie
rozdziału 4 uop
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie posiada
uprawnień, jakie przysługują Policji (np. legitymowanie
osób i żądania informacji), dlatego nie ma możliwości
podjęcia natychmiastowej interwencji w terenie zaraz
po otrzymaniu zgłoszenia
• zgodnie z uop drzewa i krzewy można usuwać przez
cały rok, również wiosną i latem, o ile nie zostaną
naruszone inne przepisy np. dot. ochrony ptaków

Inwestor/osoba prywatna przedkłada
decyzję
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony Środowiska do organu, który
będzie wydawał zezwolenie na wycięcie
drzewa

• zakazy wynikające z ochrony gatunkowej obowiązują
cały rok, nawet zimą, z wyjątkiem zakazu dot. niszczenia
gniazd w niektórych sytuacjach (patrz wyżej)

