
Wycinka drzew na własnych 

działkach od 1 stycznia 2017 r. bez 

zezwolenia  

Wycięcie drzewa na własnej posesji od 1 stycznia 2017 r. będzie o wiele prostsze. 

Zostaną zniesione ograniczenia w przypadku prywatnych działek, spadną też 

wysokie opłaty za zgodę na wycinkę. Obecnie opłata wynosi od 148,37 zł aż do 

171 280,07 zł za jedno drzewo. Od stycznia może to być jedynie 500 zł.  

 

Wycinka drzew – aktualne przepisy 

Aktualnie wycięcie drzewa wymaga uzyskania odpowiedniej zgody od władz gminy lub miasta. 

Natomiast bez zezwolenia można to zrobić w sytuacji, gdy drzewo mierzone na wysokości 5 cm 

nad ziemią ma w obwodzie nie więcej niż 25 cm. W przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 

zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego 

jest to 35 cm. Średnio są to obwody drzew 10-letnich. 

 

Po niedawnych zmianach nie jest też wymagane zezwolenie na usuwanie krzewów z ogrodów 

przydomowych, drzew i krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr. Te ostatnie mogą być 

usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy. Wycinka możliwa 

jest także w przypadku drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczych. 

Za usunięcie drzew lub krzewów naliczane są także opłaty. Od 26 sierpnia 2016 r. są one zależne 

od wielkości obwodu pnia, gatunku drzewa (tempa przyrostu pnia na grubość) i lokalizacji. 

Rozporządzenie ministra środowiska wprowadziło inną wysokość opłat na terenach wiejskich i 

obszarach zurbanizowanych. Natomiast nielegalna wycinka objęta jest sankcją w postaci kary 

pieniężnej. Wynosi ona dwukrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. 

Po uwzględnieniu taryfikatora, wielkości drzewa i tzw. współczynnika jego lokalizacji, opłata za 

jego wycinkę może się wahać od 148,37 zł  aż do 171 280,07 zł. Przykładowo, opłata za usunięcie 

świerku pospolitego o obwodzie 100 cm (mierzonego na wysokości 130 cm), który rośnie na 

terenie zielonym, wynosi ok. 9600 zł. Wpływy z opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów trafiają 

do budżetu samorządów 


