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doĘczący usuwania drzew i krzew ów z terenów RoI)

ZasadY dotyczące usuwania drzew i krzewów zostały zawarte w znowelizowanej ustawie
z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody .

Od dnia I stycznia 2016 r. kompetencje w zahęsie wydawania zezwoleń na usunięcie drzęw
i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością miasta Poznania, z wyjątkiem
nięruchomości będących w uzytkowaniu wieczystym innego podmiotu oTaz nierucńomości
wPisanych do rejestru zabytków, przejĄMarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wobec povłyższego usunięcie dtzew z teręnów ROD stanowiących własność miasta Poznania
wiĘe się z koniecznościąuzyskania zęzwoleniaMarszaŁkawojewództwa wielkopolskiego.

Bez koniec zności uzyskania zęzwolenia możnausuwać :

1) drzęwaowocowe;
2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przel<racza:

o 35 cm - W przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzyste go, robinii akacj owej or az platanu klonolistnego,

o 25 cm - w przypadkupozostałych gatunków drzew;
3) krzewy z indywidualnych ogrodów działkowych pokrytych roślinnością pełniącą funkcje

ozdobne, ur ządzoną pod względe m r ozmieszczęnia i doboru gatunków po sadzonych ro ślin.

Zenłolenie na usunięcie krzewów nadal jest wymagane w przypadku usuwąnia krzewów na terenach
pokrytych roŚlinnoŚcią nieurządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków
(zadrzewienia naturalne np. w formie krzewów nadwodnych).

W celu uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu poszczegóInego ogródka działkowego
wniosek powinien złożyc działkowiec, natomiast w przypadku zamiaru usunięcia dtzew z tętenu
ogólnego RoD wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania RoD.
Wnioski w sprawach dotyczących wydania zezwolęnia na usunięcie drzew dzińkowcy powinni
składać w Zarządzie ROD lub przesłaó bezpośrednio na adres:
Marszałek Woj ewództwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Wojew ództwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714Poznań

Więcej informacji można uzyskaó w Zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego lub w IJrzęózie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Depafiamencie Środowiska,
pod numerami telefonow 61-626-64-93 oraz 6I-626-64-97
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.30 oraz 14.00-15.30).

Szczegółowe informacj e wtaz z formularzami odpowiednich wniosków zamieszczone są na stronie
intemetowej pod adresem:
https://www.umww.plldepartamenty_departament-srodowiska zezwolenia-na-usuniecie-drzew-i-
krzewow_rodzinne-o grody-dzialkowe


