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Drzewa: zanim je wytniesz, idź do gminy!
Autor: Tadeusz Śmigielski
Data: 20 sierpnia 2015

Choć od ostatnich letnich nawałnic minęło trochę czasu, w wielu miejscach
widać jeszcze ich skutki. Wielu rolników wciąż nie wie, czy uszkodzone przez
wiatr drzewa mogą usunąć.

Zgoda wójta
Bez zgody wójta nie można tknąć nawet przewróconego, złamanego czy blokującego drogę
drzewa. Jak zatem załatwić sprawę, by nie stracić gotówki?
Musisz wypełnić wniosek, w którym podasz m.in. dlaczego chcesz wyciąć drzewo, jaki to gatunek
oraz jaki ma obwód pnia na wysokości 130 cm. Trzeba też narysować mapkę, na której zaznaczysz
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położenie drzewa, granice działki, zabudowania itp.

Nie trzeba zgody?
Jeśli jest to drzewo owocowe albo rosnące na plantacji, nie musisz mieć zgody. Nie potrzebujesz
jej również wtedy, gdy drzewo nie ma więcej niż 10 lat. Pamiętaj jednak, że fachowiec błyskawicznie
oszacuje wiek drzewa (tak na wszelki wypadek).
Nie jest jednak tak pięknie – za wycinkę drzewa trzeba zapłacić! Razem ze zgodą na wycinkę
urzędnik nalicza bowiem opłatę, której wysokość zależy od wieku drzewa, jego gatunku oraz
obwodu pnia na wysokości 130 cm. Stawki za 1 cm obwodu pnia są zróżnicowane i mogą wahać się
od 13,84 zł/cm do 345,30 zł/cm. Opłaty za wycinkę drzew mogą więc sięgnąć od kilkuset do
kilkuset tysięcy złotych.

Zwolnienie z opłat
Jeśli nie przeszła Ci ochota na usunięcie drzewa, to musisz wiedzieć, że nie płacisz np. wtedy,
gdy:
1. chcesz wybudować dom;
2. drzewo zagraża bezpieczeństwu, ruchowi drogowemu itp.;
3. rośliny są obumarłe.
Jeśli natomiast najdzie Cię chęć na wycinkę drzewa bez zgody, musisz wiedzieć, że za wycinkę
drzewa bez zezwolenia naliczana jest kara w wysokości 3-krotnego kosztu opłaty za
usunięcie rośliny z wydanym przez gminę pozwoleniem. Łatwo zatem policzyć, że za takie działanie
można zapłacić karę sięgającą milionów złotych.
Pamiętaj, że zezwolenie od opłat nie zwalnia Cię z konieczności uzyskania zezwolenia na
wycinkę!
Uwaga! Od 17.06.2017 obowiązują nowe przepisy. Aktualne informacje o możliwościach
i procedurach wycinki znajdują się w tekście: Zaostrzone nowe przepisy o wycince drzew już
obowiązują!
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