Informacja!
Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Urząd Gminy w Boronowie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy
o lasach (Dz. U z 2016r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 roku nie jest wymagane uzyskanie
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych, pod warunkiem, że wycinka nie wynika z celu związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zezwolenia nie trzeba uzyskiwać także przy usuwaniu drzew lub krzewów w celu
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie usuwania drzew lub krzewów przez
przedsiębiorców oraz instytucje.
Z uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew są zwolnione drzewa wycinane na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 130 cm
nie przekracza:
•

100cm - w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego,

•

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wyciąć bez zezwolenia można także krzew lub krzewy rosnące w skupisku,
o powierzchni do 25 m².
Pozostałe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia pozostają bez zmian (art. 83 f
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. z 2016, poz. 2134).
Jednocześnie informujemy, że nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni
zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków, pomników przyrody oraz
drzewostanu leśnego. Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w ustawie
o ochronie przyrody, nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej czy uzgodnienia
z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy
ustawy o lasach.
Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie tut. urzędu
gminy - II piętro, pokój nr 7 lub pod nr telefonu (34) 35 39 100 wew. 21

