
Informacja dotycząca usuwania drzew i krzewów 
oraz kar za nielegalne wycinanie drzew 

Usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar  za wycinanie drzew bez wymaganego 
zezwolenia  regulują  przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody 
( Dz.U. z 2000 r.,  Nr  92,  poz. 880 z późn. zm. )
  

Art.  83.  1.  Usunięcie  drzew  lub  krzewów  z  terenu  nieruchomości  może  nastąpić,  z 
zastrzeżeniem  ust.  2,  po  uzyskaniu  zezwolenia  wydanego  przez  wójta,  burmistrza  albo 
prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie 
jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

3.  Wydania  zezwolenia,  o  którym  mowa  w ust.  1  i  2,  może  być  uzależnione  od 
przesadzania  drzew lub krzewów w miejsce wskazane  przez wydającego zezwolenia  albo 
zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych 
drzew lub krzewów.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela      nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

5.  Wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów  na  obszarach  objętych 
ochroną  krajobrazową  w  granicach  parku  narodowego  albo  rezerwatu  przyrody  wymaga 
uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu uznającego obszar za 
rezerwat przyrody.

Art. 88. 1.Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną 
za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń 
technicznym oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub 
krzewów;



2. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca 
wysokość kary stała się ostateczna.

3. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 odracza się na okres 3 lat, 
jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz 
możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w 
celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów.

4. Kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po 
stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa.

5. W razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nie odtworzenia 
korony drzewa karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy nie 
zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. 

6. Karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli posiadacz 
nieruchomości odtworzył a najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni.

7. Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu 
kary, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, karę można rozłożyć na raty na okres nie 
dłuższy niż 5 lat.

8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 3- 7, podejmuje wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta.

Art. 89. 1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się, z 
zastrzeżeniem ust. 5, w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 
ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4  pkt  1, ust. 5 i 6.

2. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia 
drzewa jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia 
administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku 
postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.

3. Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest 
niemożliwe, z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej 
ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

4.  Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni zniszczonych lub usuniętych bez zezwolenia 
krzewów nie jest możliwe, z powodu usunięcia gałęzi i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na 
podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

5. Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynoszą:
1) dla trawników – 46 zł;
2) dla kwietników – 395 zł;

6. Kary ustalone, nieziszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za 
zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.


