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Celami Stowarzyszenia są:
- Działalność na rzecz rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego
i kulturowego Polski;

- Przeciwdziałanie wycince i niszczeniu drzew, krzewów i terenów zieleni;
- Zmiana świadomości społecznej w postrzegania roli drzew, krzewów i zieleni w otoczeniu człowieka; 
- Ochrona środowiska, szczególnie na terenach miejskich;
- Ochrona zabytków, w tym szczególnie zabytkowych założeń zieleni;
- Wspieranie zrównoważonego rozwoju architektury i urbanistyki, uwzględniającego środowiskową
i estetyczną rolę drzew i terenów zieleni.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec działań negatywnie wpływających na elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
Polski;
- Występowanie o informację publiczną i informacje o środowisku oraz ich rozpowszechnianie;
- Akcje i interwencje bezpośrednie;
- Edukację i podnoszenie świadomości społecznej, również przez propagowanie dobrych praktyk;
- Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z działalnością statutową;
- Wnioskowanie o nasadzenia drzew, krzewów i zieleni niskiej;
- Współpracę z organizacjami pozarządowymi i urzędami w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego;
- Przystępowanie do związków stowarzyszeń, które mają podobne cele i działanie w ich ramach.

Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”



Akty prawne

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2017 poz. 1330)

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
1960 nr 30 poz. 168)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów 
uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. 
2017 poz. 2300)

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 
nr 112 poz. 1198)

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001330/O/D20171330.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002300/O/D20172300.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011121198/U/D20011198Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081991227/U/D20081227Lj.pdf


Ustawowa definicja drzewa

Wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym 
pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych 
kilku pędach głównych i gałęziach tworzących 
koronę w jakimkolwiek okresie podczas 
rozwoju rośliny.

Art. 5 pkt 26a ochr. przyr.



Kto może wyciąć?



Zgłoszenia - osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe
Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, na nieruchomościach na 
których rosną drzewa, do których mają prawo własności i usuwają je na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dokonują 
zgłoszenia, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm 
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.

Art. 83f ust. 4 ochr. przyr.



Wnioski - osoby fizyczne i prawne wycinające 
drzewa z powodów gospodarczych
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części 
może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek 
posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości (za 
wyjątkiem użytkowania wieczystego).

Przykład:

Jan K. oddał w użytkowanie Januszowi P. działkę. Na działce rośnie 
wierzba o obwodzie 120 cm na wysokości 5 cm. Janusz P. chce usunąć tę 
wierzbę, ale aby złożyć o to wniosek, potrzebuje zgody Jana K.

Art. 83 ust. 1 i 3 ochr. przyr.



Wnioski i zgłoszenia – spółdzielnie i 
wspólnoty mieszkaniowe
Spółdzielnia mieszkaniowa i zarząd wspólnoty mieszkaniowej 
informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, wszystkich członków i innych 
mieszkańców budynku, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 
30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. 

Brak takiej informacji i wyznaczeniu terminu na zgłaszanie uwag 
pozwala na podważenie ważności zezwolenia na wycinkę oraz jest 
przesłanką jego niewydania.

Art. 83 ust. 1 i 3 ochr. przyr.



Brak zgłoszeń i wniosków dla:

• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

• krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje 
ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków 
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi 
publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do 
rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

• drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty;

• drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, wymienionych w 
rozporządzeniu ministra (tylko bożodrzew);

Art. 83f ust. 1 ochr. przyr.



Brak zgłoszeń i wniosków dla:

Drzew, 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 mieszczące się w tych widełkach są nie do uratowania 

Art. 83f ust. 1 ochr. przyr.



Kto pozwala na wycinanie?



Kto wydaje zezwolenie i je konsultuje?

➢Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta.

➢W przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w 
użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wydaje starosta.

➢W przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu – z wyjątkiem 
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wydaje 
marszałek województwa.

➢W przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wydaje wojewódzki 
konserwator zabytków (w niektórych miastach – Miejski Konserwator Zabytków).

➢Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem 
obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska. 

Art. 83a ust. 1 ochr. przyr.



Przykład

Na przystanku „Dworzec Autobusowy” Zarząd Dróg i Utrzymania 
Miasta chce wyciąć jedno z dużych znajdujących się tam drzew z 
powodu braku wystarczającego miejsca dla pasażerów w ramach węzła 
przesiadkowego. Przystanek znajduje się na gruncie będącym 
własnością miasta w zarządzie ZDiUM. Aby móc wyciąć dane drzewo, 
ZDiUM musi złożyć wniosek o zezwolenie na usuniecie drzewa do 
Urzędu Marszałkowskiego, a nie do Urzędu Miejskiego.



Linki

• Urząd Miasta:

http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5987/zezwolenie-na-
usuniecie-drzew-i-krzewow

• Urząd Marszałkowski:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33002,idmp,546,r,r

• Wojewódzki Konserwator Zabytków

https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=118555

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/

http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5987/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33002,idmp,546,r,r
https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=118555
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/


Jak sprawdzić stan prawny gruntu?

Mapa kategorii własności udostępnia: 

•obręby geodezyjne, 

•działki wraz z informacją o:
• numerze działek, 

• kategorii własności dla działki, 

•dane podkładowe (adresy, osie ulic, granice miasta) 

•opcjonalnie ortofotomapę (ostatnia z roku 2018).

http://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/wlasnosci/

http://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/wlasnosci/


Jak sprawdzić stan prawny gruntu?



Kiedy organ sprzeciwia się 
wycince?



Zgłoszenia

• Organ wpierw dokonuje oględzin drzew, których dotyczy zgłoszenie.

• Organ po oględzinach może wnieść za pomocą decyzji administracyjnej 
sprzeciw.

• Sprzeciw jest podstawą do tego, aby osoba ubiegająca się o zezwolenie na 
usunięcie/zgłaszająca chęć wycięcia drzewa wystąpiła z wnioskiem o 
usunięcie drzew.

Przykład:

Jan K. zgłosił zgodnie z przepisami chęć wycinki drzewa do Urzędu Miasta. 
Urząd Miasta zgodnie z przepisami wniósł sprzeciw wobec danej wycinki. 
Jan K. dalej może się ubiegać o zezwolenie na wycinkę danego drzewa, ale 
już standardową drogą za pomocą wniosku.

Art. 83f ust. 8 i 16 ochr. przyr.



Kiedy organ może wnieść sprzeciw?

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

• lokalizacji drzewa:

• na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

• na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,

• na terenach objętych niektórymi formami ochrony przyrody (parki narodowe i 
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu i obszary 
Natura 2000);

• spełnienia przez drzewo kryteriów dla pomnika przyrody (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska).

Art. 83f ust. 14 ochr. przyr.



Kiedy organ musi wnieść sprzeciw?

Organ musi wnieść sprzeciw:

•jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania 
zezwolenia na usunięcie (czyli takiego, które zgłasza się wnioskiem/o które 
składa się wniosek),

•w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

Przykład:

Jan K. zgłosił chęć wycinki drzewa do Urzędu Miasta. Urząd Miasta wniósł 
sprzeciw, mimo że drzewo nie jest usuwane w celu gospodarczym, ale 
nieruchomość, na której się znajduje, to teren zabytkowy.

Art. 83f ust. 15 ochr. przyr.



Jak sprawdzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego?

http://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/mpzp/

http://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/mpzp/


Jak sprawdzić rejestr zabytków?

http://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/gez/

http://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/gez/


Jak uregulowane są wnioski o 
zezwolenie wycinkę?



Wnioski

• Organ najpierw dokonuje oględzin drzew i krzewów, których dotyczy zgłoszenie lub 
wniosek, w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. 

• W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie 
zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu 
przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych 
gatunków.

• Odstępstwo od zakazów uzyskuje się w RDOŚ na podstawie art. 56 ust. 2 o ochr. 
przyr.

Przykład:

Firma X złożyła wniosek do Urzędu Miasta o zezwolenie na usunięcie drzew na jej 
działce w celu przygotowania jej pod rozpoczęcie budowy osiedla. W czasie oględzin 
drzew urzędnicy stwierdzili, że znajdują się na nich gniazda myszołowów, które są 
gatunkiem chronionym. Na tej podstawie urzędnicy zawiesili postępowanie o 
wydanie zgody na wycinkę.

Art. 83c ust. 1 i 2 ochr. przyr.



Warunek zgody na wycinkę

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być 
uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub 
przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Nasadzenia zastępcze to wymóg 
zasadzenia co najmniej takiej samej liczby drzew co tych które zostały 
usunięte.

Przykład:

Firma X uzyskała zgodę na wycinkę drzew na działce przeznaczonej pod 
nowe bloki pod warunkiem dokonania przez nią nasadzeń zastępczych 
w okolicznym parku.

Art. 83c ust. 3 ochr. przyr.



Warunek zgody na wycinkę

Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione 
od wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności 
dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy 
usuwanego drzewa lub krzewu: 

• wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię 
krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie; 

• wartość kulturową; 

• walory krajobrazowe; 

• lokalizację. 

Art. 83c ust. 4 ochr. przyr.



Warunek zgody na wycinkę

Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione 
od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, bierze pod uwagę w 
szczególności dostępność miejsc do przesadzenia oraz następujące 
cechy przesadzanego drzewa lub krzewu: 

• rozmiar, w tym objętość bryły korzeniowej i wysokość; 

• kształt systemu korzeniowego; 

• kondycję; 

• długość okresu przygotowania go do przesadzenia.

Art. 83c ust. 5 ochr. przyr.



Opłaty za wycinkę



Jak nalicza się opłatę?

Art. 84 ochr. przyr.



Jak nalicza się opłatę?

Art. 85 ochr. przyr.







Kiedy nie pobiera się opłaty?



Kiedy nie ma opłat?

• Kiedy na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane zezwolenie; 

• Jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących 
na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 
zabytków;

• Kiedy drzewa lub krzewy zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego 
lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

• Kiedy jest to związane z przebudową dróg publicznych lub linii 
kolejowych;

• Kiedy jest to związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub 
krzewów na terenach zieleni.

Art. 86 ochr. przyr.



Kiedy nie ma opłat?

• W przypadku drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują 
szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza 
nieruchomości;

• W przypadku usuwania topoli o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do 
gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie 
wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

Art. 86 ochr. przyr.



Kiedy nie ma opłat?

W przypadku drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 
cm nie przekracza: 

• 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego, 

• 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 86 pkt 7 ochr. przyr.



Kiedy nie ma opłat?

W przypadku krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, 
pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2 , w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, 
zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu

Art. 86 pkt 8 ochr. przyr.



Kiedy jest umarzana opłata?

• W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz 
uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od 
przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń 
zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin 
uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu 
terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub 
wykonanie nasadzeń zastępczych. 

• Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały 
żywotność po upływie 3 lat lub nie zachowały żywotności z przyczyn 
niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu 
ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

Art. 84 ust. 3 i 4 ochr. przyr.



Kiedy jest umarzana opłata?

• Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z 
nich, nie zachowały żywotności po upływie 3 lat, z przyczyn zależnych 
od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w 
sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, 
które nie zachowały żywotności, i pobierana.

• W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych lub części z nich, 
zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona 
opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub 
powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z 
zezwoleniem, i pobierana.

Art. 84 ust. 5 i 7 ochr. przyr.



Kiedy i jak kara się za nielegalną 
wycinkę drzew i krzewów?



Za co organ wymierza karę pieniężną?

• Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

• Usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

• Zniszczenie drzewa lub krzewu;

• Uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie 
korony drzewa;

• Usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu;

• Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 
terminu do sprzeciwu dla organu/ na sprzeciw organu.

Art. 88 ust. 1 ochr. przyr.



Jak wysoka jest kara pieniężną?

• Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzew lub krzewów bez 
zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości, bądź za zniszczenie drzew, 
ustalona jest w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub 
krzewu.

• Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa bez dokonania 
wymaganego zgłoszenia oraz za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu 
organu i/ lub bez zezwolenia ustalona jest w wysokości dwukrotnej opłaty 
za usunięcie drzewa.

• W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z 
obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjna kara pieniężna za jego 
usunięcie bez zgłoszenia/ wystąpienia o zezwolenie na wycinkę ustalona 
jest w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego 
zwolnienia nie było.

Art. 89 ust. 1 ochr. przyr.



Jak wysoka jest kara pieniężną?

• Administracyjną karę pieniężną za uszkodzenie drzewa spowodowane 
wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, ustala się w wysokości 
opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6.

• Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa 
jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do 
wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie 
informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, 
powiększając ją o 50%.

• Jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest 
niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej 
kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i 
pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Art. 89 ust. 2, 3 i 4 ochr. przyr.



Jak wysoka jest kara pieniężną?

• Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych 
krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, 
wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku 
postępowania administracyjnego.

• W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo 
nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość 
administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.

• W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo 
uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej 
konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Art. 89 ust. 5, 6 i 7 ochr. przyr.



Jak włączyć się do postępowania 
o wycinkę?



Strony postępowania administracyjnego

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój 
interes prawny lub obowiązek.

Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o 
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje 
społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Art. 28 i 29 k.p.a.



Udział organizacji społecznej w postępowaniu

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego organizacja społeczna 
może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:

1) wszczęcia postępowania,

2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za 
tym interes społeczny.

Aby uczestniczyć w postępowaniu, organizacja musi złożyć wniosek, we wniosku 
trzeba uzasadnić, że udział w postępowaniu jest uzasadniony celami 
statutowymi organizacji, a za udziałem organizacji w postępowaniu przemawia 
interes społeczny. Musi także załączyć swój statut (organizacje KRS-owe) lub 
regulamin (stowarzyszenia zwykłe).

Art. 31 § 1 k.p.a.



Udział organizacji społecznej w postępowaniu

Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej 
za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu i/lub o 
dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. 

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub 
dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy 
zażalenie. Wnosi się je do organu odwoławczego za pośrednictwem 
organu, który wydał zaskarżone postanowienie w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia.

Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.
Art. 31 § 2 i 3 k.p.a.



Udział organizacji społecznej w postępowaniu

Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na 
prawach strony, może za zgodą organu administracji publicznej 
przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w 
uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego.

Organizacja nie ma możliwości odwołania się od decyzji, jeżeli nie brała 
udziału w postępowaniu przed organem I instancji.

Organizacja nie może złożyć skargi do sądu administracyjnego, jeżeli nie 
brała udziału w postępowaniu administracyjnym.

Art. 31 § 5 k.p.a.



Udział organizacji społecznej w postępowaniu

Organizacja społeczna, która uczestniczy w postępowaniu na prawach 
strony, ma (co do zasady) takie uprawnienia jak strona postępowania. 
W szczególności ma prawo do:

•czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zapoznawania się 
z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

•złożenia odwołania;

•składania zażaleń;

•złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.



Uprawnienia organizacji ekologicznych

Organizacja ekologiczna – organizacja społeczna, której statutowym 
celem jest ochrona środowiska.

Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, 
zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli 
prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub 
ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia 
tego postępowania. 

Art. 3 pkt 10, art. 44 ust. 1 udost. info. środw.



Uprawnienia organizacji ekologicznych

Udziału społeczeństwa wymagają w szczególności postępowania w 
sprawach:

• oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

• ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

• oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

• wydania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego dotyczącego istotnej 
zmiany instalacji.



Uprawnienia organizacji ekologicznych

• Aby uczestniczyć w postępowaniu jedynie notyfikują taką chęć, 
powołując się na swoje cele statutowe.

• Organ wydaje postanowienie tylko wtedy, jeżeli odmawia organizacji 
udziału w postępowaniu.

• Mogą złożyć odwołanie, nawet jeśli nie brały udziału w postępowaniu 
przed organem I instancji – o ile jest to uzasadnione ich celami 
statutowymi.

• Mogą złożyć skargę do sądu administracyjnego, nawet jeżeli nie brały 
udziału w postępowaniu administracyjnym – o ile jest to uzasadnione 
ich celami statutowymi.

Art. 44 udost. info. środw.



Dostęp do informacji publicznej
i o środowisku



5 podstawowych zasad

1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację 
publiczną.

2. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

3. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno 
żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

4. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie.

5. Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu 
informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami 
znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami 
przeznaczonymi dla władz publicznych.



Dostęp do informacji publicznej i środowisku

• Informację stanowią nie tylko treści wytworzone przez dany urząd, ale 
również przeznaczone dla tego urzędu.

• Dany urząd ma także obowiązek udostępnienia nam dokumentów 
wytworzonych przez inny urząd, ale będących w posiadaniu urzędu, 
do którego się zwracamy.

• Ograniczenie prawa do informacji publicznej musi być ściśle określone 
w ustawach i może być związane z ochroną wolności i praw innych 
osób lub podmiotów gospodarczych, ochroną porządku publicznego, 
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 



Dostęp do informacji publicznej i środowisku

• Poza tymi ściśle określonymi przypadkami informacja nam się należy, 
chyba że jest to informacja przetworzona, którą udostępnia się tylko 
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu 
publicznego (według ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko nie ma żadnego przepisu o informacji 
przetworzonej, wobec czego taka informacja powinna być 
udostępniana w trybie tej ustawy, ponieważ zawiera ona przepisy 
szczególne w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej.



Dostęp do informacji publicznej i o 
środowisku

Informacja publiczna i o środowisku

• Decyzje zezwalające lub nie na 
wycinkę drzew.

• Można ją zdobyć za pomocą 
wniosku o dostęp do informacji 
publicznej i wniosku o dostęp do 
informacji o środowisku.

• Najlepiej korzystać w razie 
wątpliwość z wniosku o dostęp 
do informacji publicznej.

Informacja o środowisku

• Wnioski o wycinkę drzew 
składane przez osoby fizyczne, 
instytucje czy inwestora.

• Można ją zdobyć tylko za 
pomocą wniosku o dostęp do 
informacji o środowisku.



Dostęp do informacji publicznej i o 
środowisku
• Na wniosek udostępnia się informacje, które nie są publikowane w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

• Wniosek o udostępnienie informacji, tak publicznej, jak i o 
środowisku, musi być w większości przypadków pisemny, można go 
wysłać pocztą lub złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie.

• Można także składać wnioski poprzez wysłanie e-maila, gdyż zgodnie 
z orzecznictwem Najwyższego Sądu Administracyjnego również takie 
wnioski urzędy muszą akceptować i w trybie opisanym w ustawach na 
nie odpowiadać. 



Dostęp do informacji publicznej i o 
środowisku
Termin udostępnienia informacji 
publicznej
• Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku.

• Jeżeli informacja publiczna nie może 
być udostępniona w terminie 14 dni, 
podmiot obowiązany do jej 
udostępnienia powiadamia w tym 
terminie o powodach opóźnienia oraz 
o terminie, w jakim udostępni 
informację, nie dłuższym jednak niż 2 
miesiące od dnia złożenia wniosku.

Termin udostępnienia informacji o 
środowisku
• Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 

ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
wniosku.

• Termin może zostać przedłużony do 2 
miesięcy ze względu na stopień 
skomplikowania sprawy. 

• Dokumenty, o których dane są 
zamieszczane w publicznie dostępnych 
wykazach, udostępnia się 
niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 3 dni od dnia złożenia 
wniosku.



Dostęp do informacji publicznej i środowisku

Opłaty za udostępnianie informacji 
publicznej

• Ustawa o dostępie do informacji 
publicznej daje nam prawo 
uzyskania jej bez ponoszenia opłat, 
chyba że wnioskujemy o nagranie 
jej na płytę CD – wtedy opłata 
wynosi ok. 4 zł (w żadnej ustawie 
ta cena nie jest uregulowana).

Opłaty za udostępnianie informacji o 
środowisku

• Za informacje, które nie znajdują 
się w publicznie dostępnym 
wykazie danych, ustawa przewiduje 
opłaty za ich wyszukiwanie, 
skanowanie, kopiowanie i 
nagrywanie na nośnik. Szczegółowe 
opłaty ustala rozporządzenie do tej 
ustawy i tak np. przeszukiwanie do 
10 dokumentów kosztuje 5 zł, 
zeskanowanie jednej strony A4 – 10 
groszy, a nagranie kopii 
dokumentów na płytę CD – 3 zł.



Dostęp do informacji publicznej i o środowisku – wzory wniosków



Dostęp do informacji publicznej i o środowisku – wzory wniosków



Dostęp do informacji publicznej i o środowisku – wzory wniosków



Zróbmy sobie pomnik (przyrody)!



Pomniki Przyrody

Ustawa o ochronie przyrody:

•Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów 
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych.

•Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla 
ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają 
ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Art. 40 ochr. przyr.



Kryteria uznawania drzew za pomniki 
przyrody
Rozporządzenie:

•Obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony 
na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, 
określony w załączniku do rozporządzenia, lub

•wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku 
w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, 
wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym 
w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także 
inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne 
lub krajobrazowe.

§ 1 rozp. kryt. pom. przyr.



Kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody –
obwody z załącznika do rozporządzenia



Kryteria uznawania krzewów za pomniki 
przyrody
Rozporządzenie:

Wyróżnianie się wśród innych krzewów tego samego rodzaju lub 
gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na 
wysokość, szerokość, wiek, występowanie w skupiskach, pokrój lub inne 
cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, 
naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Pnącza również mogą zostać pomnikami przyrody!

§ 2 rozp. kryt. pom. przyr.



Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody

Źródło: http://swietodrzewa.pl/?page_id=4629



Wniosek o 
ustanowienie 
pomnika 
przyrody

Źródło: 
http://swietodrzewa.pl/?page_id=4629



Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody

Źródło: http://swietodrzewa.pl/?page_id=4629



Uchwała o ustanowieniu pomnika przyrody

• Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady 
gminy, której projekt wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska.

• Uchwała rady gminy, ustanawiająca pomnik przyrody, określa nazwę 
danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, 
szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego 
czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub 
jego części.

Art. 44 ochr. przyr.



Uchwała o zniesieniu pomnika przyrody

Zniesienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały 
gminy, w razie utraty wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę 
ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji 
celu publicznego w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa 
powszechnego. 

Uchwała znosząca pomnik musi być uzgodniona z RDOŚ.

Art. 40 ust. 4 ochr. przyr.



Jak najłatwiej sprawdzić, gdzie 
wycina się drzewa? 



Mapa przyrodnicza

Mapa zawiera:
•Zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów:

• Decyzje Wydział Środowiska i Rolnictwa z naliczeniem opłat,
• Decyzje Wydział Środowiska i Rolnictwa bez naliczenia opłat;

•Zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (Miejski Konserwator Zabytków);
•Zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (inne organy);
•Plany nasadzeń;
•Plany, projekty, inicjatywy społeczne;
•Formy ochrony przyrody; 
•Lasy.
http://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/przyrodnicza/

http://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/przyrodnicza/


Mapa przyrodnicza
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