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Informacja

Prawidłowa pielęgnacja drzew i krzewów w mieście i gminie Łosice

Drzewa rosnące na nieruchomościach stanowiących naszą własność czy też będących w zarządzie, 

w odróżnieniu od tych znajdujących się w środowisku leśnym, często wymagają pielęgnacji ze 

względów bezpieczeństwa oraz estetycznych. W wielu przypadkach dzięki właśnie takim 

regularnym działaniom można uniknąć ostateczności, jaką jest wycinka. Trzeba jednak wiedzieć, że 

nie mamy w tej kwestii pełnej swobody. 

Co do zasady cięcia pielęgnacyjne (ogławianie itp.) drzew na własnej działce nie wymagają 

uzyskiwania żadnych pozwoleń, nie trzeba też takich prac zgłaszać w urzędzie. Istnieje jednak 

ograniczenie co do tego, jak dużą część gałęzi można usunąć. Zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.) prace w obrębie 

korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 proc. 

korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Jeśli chodzi o ostatni punkt, to taki zabieg można przeprowadzić tylko w oparciu o dokumentację 

(w tym fotograficzną), która uzasadnia jego konieczność (może to być np. ekspertyza). Taką 

dokumentację należy następnie przechowywać przez 5 lat.

W razie wątpliwości, czy obejmują one również naszą sytuację, warto zasięgnąć porady prawnika. 

Przed dokonaniem cięć warto również upewnić się, że nie zaszkodzą one drzewu.

Jeśli podczas przycinania usuniemy powyżej 30 proc. korony, zgodnie z prawem dokonaliśmy 

uszkodzenia drzewa, a jeśli powyżej 50 proc. – zniszczenia drzewa. Grożą za to administracyjne 

kary pieniężne.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w koronie drzew musimy upewnić się także, czy nasze 

działania nie będą stanowiły zagrożenia dla gatunków zwierząt lub roślin objętych ochroną lub dla 

gniazdujących ptaków. Pamiętajmy, że w okresie lęgowym (od marca do października) nie można 



wycinać gałęzi, na którym znajdują się gniazda – proceder ten uznawany jest w najlepszym 

przypadku za wykroczenie i grożą za niego surowe kary. 

Niezależnie od kwestii prawnych warto pamiętać, że nadmierne przycinanie koron drzew w wielu 

wypadkach im szkodzi. Cięcia pielęgnacyjne powinny służyć przede wszystkim usuwaniu chorych i 

martwych konarów. Kiedy usuwane są gałęzie żywe i zdrowe, zwłaszcza przez osobę bez 

odpowiedniej wiedzy, istnieje poważne ryzyko zniszczenia drzewa.

Niestety powszechne jest nadmierne przycinanie drzew, nawet w sytuacji, gdy gałęzie są w pełni 

zdrowe i w żaden sposób nie wadzą ani nie zagrażają ludziom. Duży rozmiar cięć prowadzi często 

do obniżenia żywotności, pogorszenia stanu zdrowotnego i zamierania drzewa. Zanim samodzielnie

przystąpi się do ogławiania drzew czy innych radykalnych działań, warto zasięgnąć porady 

fachowca.

 W przeciwnym razie łatwo można bezpowrotnie zniszczyć zieleń na swojej nieruchomości.
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