Informacja na stronę internetowa Gminy, tablice ogłoszeń, dla Sołtysów
UWAGA! Nie zawsze możesz wyciąć drzewo na swojej działce!
W związku z obowiązującymi od 1 stycznia zmianami związanymi z wycinką drzew, w tym
w szczególności brakiem konieczności uzyskiwania pozwoleń na wycinkę przez osoby fizyczne
na własnych nieruchomościach, informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w dniu 1
marca rozpoczął się okres lęgowy ptaków, który będzie trwał do 15 października.
W związku z powyższym wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny
odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października br. do końca lutego.
Według Rozporządzenia, w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:


niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku,
migracji lub żerowania,



niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,



umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Jeżeli jednak zajdzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed
przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania w obrębie i
bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W
przypadku stwierdzenia powyższego, należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym lub
też wystąpić o pozwolenie na usunięcie gniazd ptasich do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa lub
wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.
Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia, przed przystąpieniem do prac wycinkowych
lub w ich trakcie, występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, prace należy
przeprowadzić po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651 z późn. zm.), na odstępstwo
od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ww. ustawy, w stosunku do gatunków objętych ochroną
ścisłą lub częściową, głównie w zakresie zniszczenia ich siedlisk i ostoi. Organem właściwym w
sprawie wydania tych zezwoleń jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.
Z kolei pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonywanie zmian przy
zabytku polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków będących: parkami, ogrodami, cmentarzami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o
których mowa w art. 6 ust. 1pkt 1 lit. f ustawy o ochronie zabytków (…) lub położonych na terenie
wpisanych do rejestru zabytków układów zabudowy miejskiej lub wiejskiej , zawierających formy
zaprojektowanej zieleni albo, gdy w decyzji o wpisie do rejestru zabytków wskazano, iż
komponentem tych układów jest zieleń (np. cmentarze , zieleń towarzysząca obiektom sakralnym i
inne).
Zezwolenia Wójta Gminy wymaga nadal wycinka drzew, która ma związek z wykonywaną przez osoby
fizyczne działalnością gospodarczą, w tym również działalnością rolniczą (np. wycinka wiąże się z
budową myjni, zakładu fryzjerskiego, stodoły, czy kurnika).
O zgodę muszą się także ubiegać osoby prawne, bez względu na cel wycinki.

