
Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów reguluje ustawa  

o ochronie przyrody. 

 

Przed usunięciem drzew/krzewów należy uzyskać decyzję – zezwolenie na usunięcie 

drzew/ krzewów lub zgłosić zamiar usunięcia drzewa/ krzewu.  

 

Bez zezwolenia można usuwać między innymi: 

▪ krzewy rosnące w skupiskach do 25m2 

▪ drzewa,  których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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.  

▪ drzewa lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego, 

▪ drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach (zgodnie z ustawą o lasach), 

▪ drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie wpisanych do rejestru 

zabytków lub na terenach zieleni,  

 

Obecnie, zgodnie z ww. ustawą istnieją dwie drogi legalnego usunięcia drzewa/krzewów: 

- decyzja zezwalająca na usunięcie drzew uzyskiwana na wniosek, w przypadku gdy 

wnioskodawca nie jest osobą fizyczną, lub gdy planowana wycinka ma związek  

z prowadzoną działalnością gospodarczą,  

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych, a wycinka nie jest związana z prowadzeniem  działalności 

gospodarczej.  

 

Zgłoszenie zawiera dane wnioskodawców (właścicieli), oznaczenie nieruchomości,  

z której drzewo/krzewy ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie 

drzewa/krzewów na nieruchomości. Urząd przeprowadza oględziny, na których ustala 

gatunek i obwód pnia drzewa. Wójt Gminy ma prawo w terminie 14 dni od oględzin wnieść 

sprzeciw. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od 

przeprowadzonych oględzin usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

Co do zasady, osoby fizyczne nie ponoszą opłat z tytułu usunięcia 

drzew/krzewów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w terminie 5 lat od dokonania oględzin 

wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, która ma związek  

z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, 

na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie 

oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie 

drzewa. 

 

Stosowne druki (wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew/ krzewów lub zgłoszenie 

zamiaru usunięcia drzew/krzewów) można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy 

Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie, pobrać ze strony Urzędu  pod adresem 

www.ugwejherowo.pl z zakładki  „Załatwianie spraw i druki” lub z Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu w zakładce „Obsługa Mieszkańców”. 

 

Planując usuwanie drzew (nawet tych, które ze względu na niewielkie rozmiary nie 

wymagają wcześniejszego zgłoszenia), należy pamiętać o okresie lęgowym ptaków, który 

trwa od 1 marca do 15 października. Przed przystąpieniem do wycinki, należy zwrócić uwagę 

http://www.ugwejherowo.pl/


na to, czy w obrębie i otoczeniu drzew/krzewów, które planujemy usunąć nie bytują ptaki, 

bądź inne zwierzęta pod ochroną prawną. W takich przypadkach przed wycięciem 

drzew/krzewów konieczne jest uzyskanie odstępstw od zakazów w stosunku do niszczenia 

siedlisk (najczęściej gniazd) dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową od 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących tematu usuwania drzew, zapraszamy 

do kontaktu telefonicznego pod numerem 58 677 97 31. 

 

 

 


