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Pani 
KRYSTYNA SOWA 
Radna Rady Miasta Gliwice 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2021 r., w ślad za 

naszym pismem z dnia 07.06.2021 r. informuję, że Prezydent 

Miasta Gliwice wydał decyzje zezwalające na usunięcie 

następujących ilości drzew dla wyszczególnionych podmiotów: 

Wody Polskie 

• 2019r.-177szt. 

• 2020 r. - 27 szt. 

• 2021 r. - O szt. 

Tauron S.A. 

• 2019 r. - 353 szt. 

• 2020 r. - O szt. 

• 2021 r. - O szt. 

Polskie Koleje Państwowe 

• 2019 r. - O szt. 

• 2020 r. - 152 szt. 

• 2021 r. - (postępowania w toku) 

Większość decyzji wydawana jest bez obowiązku wykonania 

nasadzeń zastępczych, gdyż z uwagi na zagrożenie 

bezpieczeństwa nie ma możliwości nasadzeń na skarpach rzeki, 

w pobliżu torów kolejowych czy pod liniami energetycznym. 



Zgodnie z art. 83c ust 4 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 

poz. 55 ze zm.) organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzew uzależnione od 

wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności 

dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz wartość przyrodniczą, walory 

krajobrazowe i lokalizację usuwanych drzew. 

W związku z pojawiającymi się problemami z utrzymaniem nasadzeń 

zastępczych oraz odpowiedzialnością i obowiązkiem utrzymania zieleni min. 

3 lata od nasadzeń nie jest praktykowane zobowiązanie poszczególnych 

podmiotów do wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach miejskich. 

W przeszłości takie praktyki często prowadziły do konfliktów wynikających 

z braku możliwości dostosowania podmiotów do wymogów jednostek miejskich 

dotyczących np. preferowanych gatunków czy konieczności utrzymania 

wykonanych nasadzeń. Ponadto, nowe nasadzenia na terenach obecnie 

niezagospodarowanych mogą blokować przyszłe urządzenie danej 

nieruchomości. 

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4, 5 i 14 ustawy o ochronie przyrody nie 

nalicza się opłat m.in. za usunięcie drzew: 

• które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach 

budowlanych, 

• które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego, 

• jeżeli usunięcie drzew związane jest z regulacją i utrzymaniem koryt 

cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych 

służących kształtowaniu zasobów wodnych i ochronie przeciwpożarowej 

w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymywania tych urządzeń. 

Zgodnie z art. 83e ww. ustawy usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 

nieruchomości , na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego (np. Tauron, PEC, właściciel sieci gazowej czy 

wodociągowej), następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela 

nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo 

użytkowania wieczystego - na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. 

Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń . Ustalenie wysokości 

odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za ich usunięcie następuje w drodze 

umowy stron. Tutejszy organ nie wydaje decyzji na terenach stanowiących 

własność Gminy Gliwice. W takim przypadku organem właściwym do wydania 

zezwolenia jest Marszałek Województwa Śląskiego. 



W przypadku linii kolejowych zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 04 października 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2061) 

oraz na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.) w razie potrzeby usunięcia 

drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub 

eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, starosta 

na wniosek zarządcy wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów. Decyzję 

wykonuje zarządca. Drzewa i krzewy mogą być usytuowane w sąsiedztwie linii 

kolejowej biegnącej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami 

bocznymi w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo 

górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. 

Ustalenie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz ich usunięcie następuje 

w drodze umowy stron (stroną jest właściciel nieruchomości - zazwyczaj PKP). 

Odszkodowanie nie przysługuje m .in. jeżeli posadzenie drzew lub krzewów 

nastąpiło po wybudowaniu linii kolejowej z naruszeniem przepisów ustawy. 

Podsumowując, wycinka drzew dla wskazanych podmiotów stanowi 

wprawdzie znaczną część drzew usuwanych z terenu miasta, jednak 

podyktowana jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Nie ma 

podstaw prawnych do odmowy wycinki drzew rosnących przy liniach 

kolejowych, bezpośrednio pod linią energetyczną czy w korycie rzeki. Na 

takich terenach nie ma też możliwości wykonania nasadzeń zastępczych ani 

uzyskania rekompensaty za usunięcie drzew. 

Nadmieniam, że każdorazowo przed wydaniem decyzji odbywają się 

oględziny drzew przeznaczonych do wycinki i terenu, z którego zieleń jest 

usuwana w celu potwierdzenia zasadności złożonego wniosku. Oględziny 

przeprowadzają specjaliści Wydziału Środowiska posiadający odpowiednie 

kwalifikacje. 

Do wiadomości : RzP. VP2 
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