INFORMACJA
Wójt Gminy Gniezno informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy
dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
W związku z powyższym na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji (przez osobę
fizyczną na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) nie będzie potrzebne
zezwolenie, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
w Urzędzie Gminy Gniezno.
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa należy dokonać jeżeli obwód pnia mierzony na
wysokości 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.
Zgłoszenie musi zawierać:

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy,
2. Numer działki ewidencyjnej, z której drzewo ma być usunięte,
3. Mapkę lub rysunek wskazujący położenie drzewa.
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
Pracownik Urzędu Gminy Gniezno dokona oględzin drzewa w ciągu 21 dni od otrzymania
zgłoszenia. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy Gniezno nie wniósł sprzeciwu
w terminie 14 dni od dnia oględzin.
Wójt Gminy Gniezno może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa na:
•

na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

•

na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

•

na terenach objętych formami ochrony przyrody lub spełniającego kryteria do uznania
go

za pomnik przyrody lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik
przyrody.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w
przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze
złożonym zgłoszeniem, złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa
będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy Gniezno w drodze decyzji
administracyjnej, nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za
usunięcie drzewa.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w
przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów
lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:


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.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEWA
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli
od połowy października do końca lutego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. (61 424 57 66)
Tekst ustawy znajdą Państwo na stronie:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134

