Instrukcja MKZ_z1_19

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
1. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
dotyczy drzew, które rosną na nieruchomości lub jej części stanowiącej własność osób
fizycznych wpisanej do rejestru zabytków, usuwanych na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej
W przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do
rejestru zabytków stanowiącej własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340 tj. ze zm.), właściciel nieruchomości jest
zobowiązany dokonać zgłoszenia do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym dworze
Mazowieckim, zamiaru usunięcia drzewa, 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.
Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokona oględzin drzew objętych
zamiarem usunięcia i sporządzi protokół z tej czynności.
W terminie 14 dni od dnia oględzin MKZ w NDM może w drodze decyzji administracyjnej,
wnieść sprzeciw w przypadku:
1) lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody,
2) spełnienia przez drzewo kryteriów pomnika przyrody.
Organ, wnosi sprzeciw:
1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia
na usunięcie;
2) w przypadku braku uzupełnienia zgłoszenia na wezwanie organu.
Usunięcie drzew/a, których dotyczy zgłoszenie może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w terminie 14 dni od dokonania oględzin (za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się
dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe), lub jeżeli organ przed upływem powyższego terminu
wydał zaświadczenie o braku podstawy do wniesienia sprzeciwu.
W przypadku nieusunięcia drzewa, którego dotyczy zgłoszenie, przed upływem 6 miesięcy
od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego
zgłoszenia.
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2. WYWROTY I ZŁOMY
dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów z terenu nieruchomości lub jej części
wpisanej do rejestru zabytków
Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu
nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków dokonują zgłoszenia zamiaru
usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów do MKZ w NDM. Jednakże usunięcie drzew/krzewów
stanowiących złomy i wywroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ
właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa
lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b) ustawy o ochronie przyrody.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg,
zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne
podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są w terminie
30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu będącego złomem lub wywrotem, do przekazania do
MKZ w NDM, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub
powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte
drzewo lub krzew (art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. a) i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

3. ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW na podst. art. 83a ust. 1
ustawy o ochronie przyrody
dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości lub jej części stanowiącej
własność osób fizycznych wpisanej do rejestru zabytków, usuwanych na cele związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów, które rosną na
nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej własność osób
innych niż fizyczne.
Osoby zamierzające usunąć drzewa lub krzewy z terenu nieruchomości lub jej części
wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej własność osób fizycznych, na cele związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, a także osoby zamierzające usunąć drzewa lub krzewy
z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej własność osób
innych niż fizyczne zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
wydawanego przez MKZ w NDM na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie w trybie ustawy o ochronie przyrody nie
obejmuje 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 platana
klonolistnego,
· 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
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4. POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH,
RESTAURATORSKICH ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub
krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem
lub inną formą zaprojektowanej zieleni;
Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru
zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dodatkowo (oprócz zezwolenia na
usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane)
wymaga uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze
Mazowieckim wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067 ze zm.) na prowadzenie prac
konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane jest wymagane
bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez
osoby fizyczne.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia
konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA,
które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku
wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub
jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą
zaprojektowanej zieleni.
Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru
zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni niemieszczące się w ramach
prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa
lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania
pozwolenia MKZ w NDM wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067 ze zm.) na
prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej
zieleni jest wymagane np.:

w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo,

na sunięcie drzew lub krzewów w związku z planowaną inwestycją.
Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia
konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

