
Rodzaj nieruchomości Bez zezwolenia wolno usuwać Nie wolno usuwać bez zezwolenia

która jest własnością
wyłącznie osób fizycznych

1. BEZ ZGŁOSZENIA - drzewa i krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (obecnej lub przyszłej), których obwód pnia na 
wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 

srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 

oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
d) oprócz wymienionych w kolumnie nr III

2. WYMAGANE ZGŁOSZENIE - drzewa i krzewy na cele niezwiązane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej (obecnej lub przyszłej), których 
obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 

srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 

oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

3. oprócz wymienionych w kolumnie nr III

1) pomników przyrody
2) drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości:

a) wpisanej do rejestru zabytków lub
b) położonej na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego 

do rejestru zabytków ponieważ potrzebne jest uzgodnienie z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.

3) drzew i krzewów z terenu lasów (Ls).

która jest oddana w wieczyste 
użytkowanie

1) krzewy o łącznej powierzchni do 25 m2 (samosiewy);
2) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, 

urządzoną pod względem rozmieszczenia gatunków posadzonych roślin, 
z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni 
(krzewy celowo posadzone);

3) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 

srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 

oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzewa lub krzewy z gruntów nieużytkowanych w celu przywrócenia do 
użytkowania rolniczego;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu 
ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych;

7) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty (po zgłoszeniu do 
Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu i 
sporządzeniu protokołu przez jego pracowników.

8) drzewa należącego do gatunku bożodrzew gruczołkowaty – przed jego 

Jak wyżej
oraz drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;



usunięciem zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej.

która jest w posiadaniu innych 
podmiotów, np.:

1) wspólnoty mieszkaniowej, 
w której choć jeden członek 
nie jest osobą fizyczną,

2) spółdzielni mieszkaniowej,
3) osoby prawnej (firmy),
4) jednostki organizacyjnej nie 

posiadających osobowości 
prawnej,

Jak wyżej Jak wyżej

UWAGA !

Na nieruchomościach stanowiących własność wyłącznie osób fizycznych, nie wolno usuwać bez zezwolenia drzew i krzewów w następujących przypadkach:
1) gdy cel zamierzonego usunięcia jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, chociaż właściciele sami nie prowadzą takiej działalności na danej nieruchomości, na 

przykład:
a) drzewo koliduje z ustawieniem baneru reklamowego (tablicy, szyldu) innej firmy, a właściciele będą pobierać opłatę za użyczenie gruntu,

b) właściciele wynajmują nieruchomość podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, a drzewo koliduje z miejscem postojowym dla pracowników lub klientów,

c) właściciele wynajmują nieruchomość pod parking płatny, pod garaże, pawilon handlowy czy usługowy, a drzewa / krzewy kolidują z tą działalnością,

2) gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków lub położona na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków. Na tych nieruchomościach  
usunięcie drzew / krzewów wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-081 Opole) na podstawie ustawy o ochronie zabytków.

3) Gdy drzewa rosną / znajdują się w lesie oznaczonym w ewidencji gruntów symbolem Ls.
4) Gdy drzewa są uznane za pomnik przyrody. W takim przypadku wymagana jest uchwała Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zdjęcia tej formy ochrony przyrody na podstawie art. 44  

ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Zniesienie tej formy ochrony przyrody może nastąpić wyłącznie w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, w razie konieczności  
realizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku rozwiązań alternatywnych) lub w razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Przycięcie gałęzi lub 
wykonanie innego zabiegu pielęgnacyjnego u takiego drzewa również wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską. Uszkodzenie, zniszczenie lub wycięcie pomnikowego drzewa  
grozi karą pozbawienia wolności.

Powyższe kwestie regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.).


