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Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi 
publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje 
się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska.  
 

Uchylenie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na 
usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska. 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie 
krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat. 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewów 
rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 . 
 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, 
których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

 35 cm w przypadku: topoli, wierzby, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu 
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego.  

 25 cm w przypadku pozostałych gatunków 
drzew. 

 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, 
których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 

 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego.  

 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
 

Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów rosnących na nieruchomości stanowiących własność 
osób fizycznych.   
 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów rosnących na nieruchomości stanowiących własność osób 
fizycznych jeżeli są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.  
 

Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego.  
 
 
 



Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie : 
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;  
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje 
ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru 
gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie 
drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;  
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:  
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,  
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;  
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;  
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 
terenach zieleni;  
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem 
ogrodów botanicznych lub zoologicznych;  
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego 
organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału 
przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od 
stopy wału;  
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów 
i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych 
albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, 
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;  
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, 
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;  
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu ze względu na potrzeby związane z 

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
może rozszerzyć katalog wyłączeń w stosunku do drzew lub krzewów na 
których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie w 
oparciu o następujące kryteria:  
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub  
2) wiek drzewa lub krzewu, lub  
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo 
krzewów rosnących w skupisku, lub  
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:  
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub  
5) cechy nieruchomości:  
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5,  
b) wpisanie do rejestru zabytków,  
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,  
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,  
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 
W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu 
uchwały, , na zasadach i w trybie określonych zapewnia się możliwość 
udziału społeczeństwa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 



utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;  
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego 
lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;  
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z 
planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub 
rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo 
planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 
2000;  
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane 
do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia;  
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty 
usuwanych przez:  
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w 
art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców 
infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki 
oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na 
zlecenie gminy lub powiatu,  
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez 
organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub 
krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub 
wywrot;  
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.  

 
Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej 
od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa 
przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub 
gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w 
zależności od lokalizacji drzewa.  
Minister właściwy do spraw środowiska określił, w drodze 

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Rada gminy, 
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość 
stawek opłat jednolicie dla wszystkich drzew albo różnicując je ze względu 
na:  
1) rodzaj lub gatunek drzew;  



rozporządzenia:  
1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w 
zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na 
grubość,  
2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji 
drzewa lub krzewu  
Przykład: Dąb szypułkowy o obwodzie na wysokości 130 cm: 100 
cm, współczynnik lokalizacji: 0,7 
Opłata za usunięcie drzewa: 16 082,91 zł x 0,7 = 11 258,04 zł 

 

2) obwód pnia drzewa. 
Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł. 

W przypadku, gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat, do 
ustalania opłaty za usunięcie drzewa stosuje się maksymalne stawki  
(500 zł).  
Przykład: Dąb szypułkowy o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 100 
cm 
100 cm x 500 zł = 50 000 zł 

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za 
usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej 
krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności 
od lokalizacji krzewu.  
Minister właściwy do spraw środowiska określił, w drodze 
rozporządzenia współczynniki różnicujące stawki w zależności od 
lokalizacji krzewu.  
Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni 
pokrytej krzewami ustala się w wysokości 249,79 zł. 
Przykład: Ligustr pospolity o powierzchni 10 m2, współczynnik 
lokalizacji 0,7 
Opłata za usunięcie wynosi: 10 x 249,79 x 0,7 = 1 748,53 zł 

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów 
kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i 
stawkę opłaty. 
Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
określa wysokość stawek opłat jednolicie dla wszystkich krzewów albo 
różnicując je ze względu na:  
1) rodzaj lub gatunek krzewów;  
2) powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku. 
Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł. 

W przypadku, gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat, do 
ustalania opłaty za usunięcie krzewu stosuje się maksymalne stawki  
(200 zł).  
Przykład: Ligustr pospolity o powierzchni 10 m2 
Opłata za usunięcie wynosi: 10 x 200,00 = 2 000 zł 

 



Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew:  
2) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała 
zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;  
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie 
przekracza:  
a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,  
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew  
– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem 
terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu;  
kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie 
przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i 
utrzymania tych urządzeń;  
8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających 
grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego 
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;  

 

Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew:  
2) uchylony  
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie 
przekracza:  
a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu  
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,  
b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew  
– 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;  
8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt o 
powierzchni do 50 m2, 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;  
 

 



 Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może 
określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w 
przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria: 
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub  
2) wiek drzewa lub krzewu, lub  
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo 
krzewów rosnących w skupisku, lub  
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:  
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub  
5) cechy nieruchomości:  
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5,  
b) wpisanie do rejestru zabytków,  
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,  
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,  
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 
 

Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości 
dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. 

Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości dwukrotnej 
opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu a w przypadku, w którym 
usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia 
opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej 
opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było. 

 


