
                                                                                                                                              Projekt 

 

 

Uchwała Nr ………... 

Rady Gminy Koźminek 

z dnia ………………… 

 

w sprawie określenia kryterium w oparciu, o które zwalnia się z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Koźminek 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 83f ust 1a ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249 ze zm.) Rada 

Gminy Koźminek uchwala co następuje: 

 

§1. 

 

Usunięcie, bez zezwolenia, drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić w 

przypadku, kiedy rosną one na terenie określonym w ewidencji gruntów i budynków jako 

rowy melioracyjne. 

 

§2. 

 

Zwolnienia zawarte w § 1 dotyczą również drzew i krzewów rosnących w obszarze 

chronionego krajobrazu, 

 

 

 

§3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek. 

 

§4. 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 



                                                                                                                                              Projekt 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr …………. 

                                                      Rady Gminy Koźminek 

z dnia …………………… 

 

 

         Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2249) wprowadzono szereg zwolnień od obowiązku uzyskania zezwolenia na 

usuwanie drzew i krzewów. 

         W art. 83f ust 1a wprowadzono zapis, że Rada Gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub 

krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria: 

1) gatunek drzewa lub krzewu, lub 

2) wiek drzewa lub krzewu, lub 

3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w 

skupisku, lub 

4) cel usunięcia drzewa lub krzewu: 

a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub 

5) cechy nieruchomości: 

a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 

b) wpisanie do rejestru zabytków, 

c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej, 

d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków, 

e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

        Zasadnym wydaje się odstąpić od wymogu uzyskania zezwolenia przy usuwaniu drzew i 

krzewów rosnących na terenach określonych w ewidencji gruntów i budynków jako rowy 

melioracyjne. Biorąc pod uwagę fakt, że obszar Gminy Koźminek znajduje się częściowo w obszarze 

krajobrazu chronionego,  wprowadza się zapis o możliwości usuwania bez zezwolenia drzew i 

krzewów rosnących na rowach melioracyjnych w/w obszarze.  

Obowiązek utrzymania we właściwym stanie urządzeń melioracji szczegółowych wynika z art. 77 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 ze zm.) i należy do 

zainteresowanych właścicieli gruntów, na których te urządzenia się znajdują, a jeżeli urządzenia te 

objęte są działaniem spółki wodnej – do tej spółki. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

zalicza się rowy melioracyjne oraz rurociągi drenarskie.  

Wycinka drzew i krzewów ze skarp i dna rowów jest jednym z ważniejszych zadań związanych z 

utrzymaniem rowów i drenażu w związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


