
PROJEKT
                                                                                   

UCHWAŁA NR  
RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 
w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania

zezwolenia na ich usunięcie

Na podstawie art. 83f ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2134 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Gminy Przystajń  uchwala, co następuje: 

§ 1.
Przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz.
2134 ze zm.) nie stosuje się także do:

a) drzew gatunków żywotnik, robinia akacjowa, topola,
b) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 200 cm,
c) drzew i krzewów położonych w pasie drogowym drogi publicznej.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Przystajń.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach zwolniła
całkowicie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zadrzewienie rosnące na
nieruchomościach  stanowiących  własność  osób  fizycznych  usuwane  na  cele  niezwiązane  z
prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz zadrzewienie usuwane w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. 
W/w ustawa umożliwiła również Radzie Gminy określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego dodatkowych, innych niż ustawowych przypadków, gdy właściciel nieruchomości może
usunąć drzewo lub krzew bez obowiązku złożenia wniosku i uzyskania zezwolenia. 
W związku z powyższym proponuje się:

 całkowite zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia drzew gatunków żywotnik,  robinia
akacjowa, topola, 

 dla pozostałych gatunków zwolnienie drzew nieprzekraczających 200 cm obwodu pnia,
 umożliwienie zarządcom dróg publicznych wszystkich kategorii  usuwanie drzew i krzewów

położonych w pasie drogowym. 


