
                                                   
 PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 25 kwietnia 2017 r. 
 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Andrzej Wołosz, który powitał 
wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie określenia wyjątków od 

obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (4 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
Małgorzata Flis pracownik ds. ochrony środowiska w ref. Spraw Komunalnych i Społecznych 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wyjątków od obowiązku uzyskania 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Nadmieniła, że  projekt zostanie przedstawiony 
do uchwalenia na sesji RM w czerwcu br. Następnie w uzasadnieniu poinformowała, że 1 
stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach, 
która znacząco zliberalizowała i uprościła zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów. 
Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na 
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. 
Ponadto nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na 
wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
Zaznaczyć należy, że zmiany dotyczą także zwolnienia od obowiązku uzyskiwania 
zezwolenia na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m² – bez 
względu na ich wiek. Nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody przyznają radzie gminy 
kompetencje do określenia wyjątków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. 
Rada gminy może wyłączyć konieczność uzyskiwania zezwolenia w oparciu o następujące 
kryteria: 
1)gatunek drzewa lub krzewu, lub 
2)wiek drzewa lub krzewu, lub 
3)obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów 
rosnących w skupisku, lub 
4)cel usunięcia drzewa lub krzewu: 
a)związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
b)niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej; lub 
5)cechy nieruchomości: 
a)objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody,  
b)wpisanie do rejestru zabytków; 



c)położenie w pasie drogowym drogi publicznej; 
d)rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków; 
e)określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 
W oparciu o w/w kryteria, w przedłożonym projekcie uchwały przedstawione zostały wyjątki 
od obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów na terenie miasta i 
gminy Nowa Dęba. 
W dyskusji głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia „Dąb” Andrzej Puzio, który uważa, że 
przedłożony projekt zawiera dobre rozwiązania. Zaproponował wprowadzenie drobnych 
zmian w kwestii obwodów drzew. 
Tomasz Dziemianko uważa, że ze względu na strefę, przedsiębiorcy powinni mieć więcej 
możliwości gospodarowania terenem. 
Burmistrz powiedział, że przedsiębiorcy będą mieli zapewnione wszelkie możliwości 
inwestowania. Poprzez uchwałę, zamierza zachować pewną kontrolę nad drzewostanem i 
przeciwdziałać bezmyślnej wycince np. w celu sprzedaży drewna. Zapewnił, że ze strony 
gminy nie będzie problemów z zagospodarowaniem terenów pod działalność gospodarczą, 
czy przemysłową. Burmistrz dodał, że projekt będzie poddany konsultacjom przez okres 30 
dni, podczas której będzie oczekiwał na wnioski zarówno ze strony komisji, jak i 
przedsiębiorców. 
W trakcie dyskusji rozważane były nowe propozycje zapisów do projektu uchwały. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz zaproponował, aby komisja udała się na teren nowodębskiej 
strefy ekonomicznej celem obejrzenia drzewostanu i wypracowania dogłębnie przemyślanego 
stanowiska. 
Termin wizji w terenie ustalony został na 16 maja 2017 o godz. 16.45 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 


