
 
ZASADY SKŁADANIA DO STAROSTY  CZĘSTOCHOWSKIEGO 

WNIOSKÓW O USUNIĘCIE DRZEW i KRZEWÓW 
 

1.Starosta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruntach 
nieleśnych stanowiących mienie komunalne. 

2.Usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu 
zezwolenia wydanego na wniosek: 
2.1.właściciela nieruchomości 
2.2.posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela, 
2.3.właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy Kodeks Cywilny z 

dnia 23.04.1964 roku, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych 

urządzeń. 
 

3.Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w p.2.2. nie jest wymagana w 

przypadku wniosku złożonego przez: 

3.1.spółdzielnię mieszkaniowa, 
3.2.wspólnotę mieszkaniową której właściciele powierzyli zarząd nieruchomością 
wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, 
użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym. 
 

4.Zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej wydaje się po uzgodnieniu 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
W takim przypadku wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach. 
 

5.Wniosek winien zawierać wszystkie dane określone na proponowanym druku i nw. 
załącznikach: 
5.1.oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością na której 

rosną wnioskowane drzewa / krzewy: 

5.2.wykaz drzew/krzewów (wzór zał. nr 1) 

5.3.rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku 
realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w 
odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 
projektowanych na tej nieruchomości; 
5.4.Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji 

wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, 

zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem 

uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z 

drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. 

5.5.dokumentację fotograficzną każdego drzewa, eksponującą elementy 

uzasadniające wycinkę. 

5.6.projekt planu nasadzeń zastępczych (wzór zał. nr 2) lub uzasadnienie wniosku o 

odstąpienie od tych nasadzeń. 

 
Jeżeli składany wniosek uzasadniony zostanie obumarciem drzewa (krzewu) lub jego 
części, to będzie on rozpatrywany w okresie kiedy rośliny tego gatunku są ulistnione. 
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INFORMACJE DODATKOWE: 
Drzewa podlegają ochronie prawnej i usuwanie ich wymaga uzasadnionego 
zezwolenia. 
Składane wnioski często zawierają niezgodne z prawdą i stanem na gruncie 
przyczyny usunięcia drzew. 
 

*Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia: 
Każdy stojący obiekt, w tym także drzewo posiada energię potencjalną ciężkości, 
która uwolniona może stwarzać zagrożenie. Nie oznacza to że należy usuwać 
wszystkie obiekty stojące. Zagrożenie które może stwarzać przewracające się 
drzewo musimy oceniać uwzględniając przeciętne warunki klimatyczne panujące w 
danym regionie. Jeżeli w tych przeciętnych warunkach stan techniczny drzewa i jego 
usytuowanie powodują zagrożenie to jego usunięcie można uznać za uzasadnione. 
Nieuprawnione jest przyjmowanie w każdym przypadku warunków ekstremalnych. 
 

*Spadające liście, gałęzie, konary. 
Spadanie liści i obumarłych pędów jest zjawiskiem normalnym w życiu drzewa i do 
obowiązków władającego nieruchomością należy utrzymanie porządku w obrębie 
zadrzewień. Spadające gałęzie i konary mogą stanowić zagrożenie, które należy 
eliminować dokonując systematycznie oceny stanu drzew i usuwając posusz z ich 
koron. 

# 
 
FRAGMENTY USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i 
bogactwem narodowym. 
Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody (Art. 4. 1.) 
 

Rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny 
zieleni i zadrzewienia. (Art. 78.) 
 

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub 
korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób 
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 
2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w 
wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju 
drzewa, chyba że mają na celu: 
1)   usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 
2)   utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 
3)   wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 
3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w 
tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia 
takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w 
którym wykonano zabieg. 
 

4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w 
całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi 
uszkodzenie drzewa. 
5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w 
całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi 
zniszczenie drzewa. (Art. 87a) 
 
Częstochowa, 30 listopada 2015 
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