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Wojewodzcy Konserwatorzy Zabytkow 

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszla w zycie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2249). Nowelizacja ta 

przewiduje w szczegolnosci zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycink? drzew lub 

krzewow, ktore rosn^ na nieruchomosciach stanowi^cych wlasnosc osob fizycznych i usuwane 

na cele niezwi^zane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. Wprowadzenie powyzszych 

przepisow w praktyce oznaczac b^dzie, ze wycinka drzew lub krzewow z licznych nieruchomosci, 

- ktore-zostaly-wpi sane do rejestru zabytkow nie b^dzie doznawac zadnych ograniczen na-gruncie-

przepisow o ochronie przyrody. Bez zezwolenia b^d^ usuwane m.in. drzewa rosn^ce w parkach, 

ogrodach. zielencach, arboretach, dawnych cmentarzach, ktore stanowi^ wlasnosc osob 

fizycznych. Zmiana ta zatem nie dotyczy nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc osob prawnych, 

w tym parafii, jednostek samorz^du terytorialnego, Skarbu Panstwa, a takze innych. 

Dodatkowo rada gminy, w drodze uchwaly stanowi^cej akt prawa miejscowego, moze 

okreslic, ze zezwolenie nie jest wymagane takze w stosunku do drzew lub krzewow wskazanych 

w oparciu o kryteria wymienione w przepisie art. 83f ust. la pkt 5 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, t j . rosn^cych na nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow. 

Podj^cie tej uchwaly nie wymaga stanowiska organu ochrony zabytkow. 

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze wejscie w zycie ww. nowelizacji nie ma wplywu 

,na tresc przepisow ustawy z dnia 23 Hpca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. 

W zwi^zku z tym normy zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 tej ustawy pozoslaj^ 

podstawowymi narz^dziami ochrony zabytkowych form zakomponowanej zieleni. Zatem 

pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, 

polegaj^ce na usuni^ciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci, b^d^cych wpisanymi 



do rejestru zabytkow cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g ww. ustawy lub polozonych na terenie wpisanych 

do rejestru zabytkow ukladow urbanistycznych lub ruralistycznych, zawieraj^cych formy 

zaprojektowanej zieleni, albo ktorych zieleri jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru 

zabytkow komponentem tych ukladow (np. miasta-ogrody, cmentarze przykoscielne i inne). 

Jednoczesnie zwracam si^ do Panstwa z prosb^ o zwrocenie szczegolnej uwagi na 

wskazane powyzej zabytki w ramach nadzoru konserwatorskiego i prowadzonych post^powan 

administracyjnych. W zwi^zku z tym, prosz^ o umieszczenie informacji o aktualnym stanie 

prawnym i o b o w i ^ u uzyskania pozwolen konserwatorskich na stronach intemetowych 

kierowanych przez Panstwa urz^dow. Ponadto prosz^ o przekazanie powyzszych informacji 

delegaturom wojewodzkich urz^dow ochrony zabytkow oraz samorz^dowym konserwatorom 

zabytkow, a takze wojtom, burmistrzom lub prezydentom miast - z prosb^ o ich podanie 

do wiadomosci publicznej w sposob zwyczajowo przyj^ty w danych miejscowosciach. 

W przypadkach uzasadnionych znaczn^ wartosci^ zabytkow lub ich zagrozeniem, prosz^ 

o wystosowane informacji do ich wlascicieli. 


