
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .../...2017 

RADY GMINY MILANÓW 

z dnia  …..............     2017 r. 

 

 w sprawie określenia, że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody nie stosuje się do innych drzew lub krzewów 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 83f ust. 1a pkt 4 lit. a, 5 lit. 

c, lit. d  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.),  po zapewnieniu udziału społeczeństwa przy 

sporządzaniu projektu uchwały, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się, że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody nie stosuje się do : 

1) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) drzew lub krzewów  na użytkach rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

jako grunty pod rowami, oznaczone symbolem –  „W”; 

3) drzew lub krzewów w pasie drogowym dróg publicznych. 

 

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milanów. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do uchwały nr…/2017 Rady Gminy Milanów z dnia…….. z dnia  …..     2017 r. 

w sprawie określenia do jakich innych drzew i krzewów nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

  Zgodnie z art. 83f ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 )  

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. 

Zgodnie z art. 83f ust. 3a ustawy o ochronie przyrody, przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się  

do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Rolnictwo jest kwalifikowane jako działalność gospodarcza. W myśl przepisów ustawy o 

ochronie przyrody na wybudowanie obiektu gospodarczego rolnik musiałby uzyskać zezwolenie 

wójta. W myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody osoba fizyczna która wykorzystuje 

budynek mieszkalny na prowadzenie działalności gospodarczej może być zobowiązana do 

uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy budynku. 

W ocenie organu aby uniknąć spraw spornych dotyczących faktycznego wykorzystania 

obiektów oraz ułatwić rolnikom inwestycje w rolnictwo a osobom fizycznym wykorzystania  

budynku mieszkalnego na cele działalności gospodarczej, lepszym rozwiązaniem jest 

odstąpienie od uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew w przedmiotowych sytuacjach.  

Wskazanie drzew do usunięcia na etapie projektu inwestycyjnego jest częstokroć bardzo trudne, 

a wnioskowanie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na etapie realizacyjnym zbyt 

późnym procesem powodującym opóźnienia inwestycyjne. Przeprowadzono  postępowanie z 

udziałem społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie 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. 

 


