
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia .................... 2017 r. 

w sprawie określenia przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i 

krzewów 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 83f ust. 1a i 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) - Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się, że nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.)  na 

usunięcie znajdujących się na terenie Gminy Baranów drzew lub krzewów w przypadku usuwania: 

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 50 m²; 

2) krzewów rosnących w pasie drogowym drogi publicznej; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 

a) 250 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 150 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

4) drzew lub krzewów usuwanych z nieruchomości należących do osób fizycznych jeżeli cel usunięcia 

jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

5) drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej; 

6) drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach , oznaczonych w ewidencji gruntów jako tereny: 

a) R- grunty orne, 

b) S – sady; 

c) Ł – łąki; 

d) Ps – pastwiska trwałe, 

e) B-R, B-Ps, B-ł – użytki rolne zabudowane, 

f) W – rowy, 

g) Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione, 

h) B-  mieszkaniowe, 

i) N – nieużytki, 

j) Bz-  rekreacyjno – wypoczynkowe, 

k) Bi – inne tereny zabudowane, 

7) drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach, oznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego jako tereny:  

a) MN – zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, 

b) RM – zabudowy zagrodowej, 

c) ZC – cmentarzy, 

d) R – rolnicze, 

e) ML – zabudowy letniskowej, 

f) R,RM – rolnicze z dopuszczeniem zabudowy, 

g) KDX – ciągi piesze, pieszo – jezdne, drogi polne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

 


