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Sprawa: post~powanie administracyjne dotyczqce usuwania drzew i krzew6w na obszarach 
wpisanych do rejestru zabytk6w 

I 

.P~~O I 

Lubelski Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w w zatClczeniu przesyta pismo 
Ministerstwa Kultury i Oziedzictwa NaiOdowego z 3 stycznia 2017 roku znak: OOZ-OAiK
0701 .103.2016/KP - zawierajClce informacje 0 aktualnym stanie prawnym wynikajClcym z 
wejscia w zycie 1 stycznia 2017 roku - ustawy z 1,6 grudnia 2016 r. 0 zmianie ustawy 0 

ochronie przyrody oraz ustawy 0 lasach (Oz. U. z 2016, poz. 2243), dotyczClcej unormowan 
w zakresie wycinki drzew lub krzew6w, ze szczeg61nym odniesieniem si~ do podejmowania 
tych dziatan na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytlk6w stanowiClcych 
wtasnosc os6b fizycznych. 
Ze wzgl~du na wag~ problemu - powodujClcCl potrzeb~ szerokiej akcji informacyjnej 
skierowanej do prywatnych wtascicieli nieruchomosci zabytkowych lub potozonych na 
terenach wpisanych do rejestru zabytk6w, prosimy 0 podanie do publicznej wiadomosci w 
spos6b zwyczajowo przyj~ty w danej miejscowosci - tresci powyzszego pisma. 
Jednoczesnie prosimy 0 dotarcie z informacjCl do os6b posiadajClcych nieruchomosci 
zabytkowe 0 prezentowanym ponizej stanowisku Lubelskiego Wojew6dzkiego Konserwatora 
Zabytk6w w zakresie ograniczen jakich doznaje wycinka drzew lub krzew6w na gruncie 
ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (np. przy okazji 
post~powan dotyCZClcych zwolnienia od podatku od nieruchomosci). 

Wprowadzone nowelCl ustawy 0 ochronie przyrody zwolnienie z wymogu uzyskiwania 
zezwolen na wycink~ drzew lub krzew6w, kt6re rosnCl na nieruchomosci stanowiClcej 
wtasnosc os6b fizycznych i sCI usuwane na cele nie zwiClzane z prowadzeniem dziatalnosci 
gospodarczej - nie wywotuje skutk6w umozliwiajClcych dokonanie takich wycinek na 
nieruchomosci indywidualnie wpisanej do rejestru zabytk6w bCldi: znajdujClcej, si~ na terenie 
wpisanych do rejestru zabytk6w uk.ad6w urbanistycznych lub ruralistycznych zawierajClcych 
form~ zaprojektowanej zieleni albo obejmujClcych zielen jako komponent tych uk.ad6w. 

Ochrona konserwatorska zabytkowych form zieleni oparta jest na podstawach 
zawartych wart. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami kt6ry 
stanowi , iz pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w wymaga: "podejmowanie 
innych dzia.an, kt6re mog~by prowadzic do naruszenia substancji lub zmiany wyglCldu 

http:www.wkz.lublin.pl
mailto:info@wkz.lublin.pl


zabytku wpisanego do rejestru". W tej kategorii dziafari miesci si~ wycinka drzew lub 
krzewow na nieruchomosci obj~tej ochronq poprzez wpis do rejestru zabytkow. 
Dokonanie wycinki lub innej ingerencji w drzewostan i krzewy rosnqce na nieruchomosciach 
zabytkowych - z pomini~ciem uzyskania zgody wojewodzkiego konserwatora zabytkow 
b~dzie traktowane jak samowola, ktora moze prowadzic do odpowiedzialnosci karnej 
przewidzianej wart. 108 ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad 
zabytkami. 
Przekazujqc powyzsze wyjasnienia mam nadziej~, ze przyczyniq si~ one do poszerzenia 
wledzy wfascicieli nieruchomosci zabytkowych na ktorych spoczywa obowiqzek dbafosci 0 

zachowanie zabytkow. 

Zal"cznik: 

- kopia pisma MKiDN znak: DOZ-OAiK.0701 .103.2016[KP] z 3 stycznia 2017 roku 


Otrzymuj" : 

1,. Pan Krzysztof Zuk - Prezydent Miasta Lublin 

2. Pan Jan G~dek - Wojt Gminy Janowiec 
3. Pan Jarosfaw !Radomski - Wojt Gminy Jeziorzany 
4. Pan Andrzej Pisula - Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny 
5. Pan Mirosfaw Wfodarczyk - Burmistrz Miasta Krasnik 

(.6) Pan Janusz Bodziacki - Burmistrz Mfasta Lubartow 
7. Pan Teodor Kosiarski - Burmistrz Miasta t~czna 
8. Pan Witold Kowalik - Burmistrz Miasta Modliborzyce 
9. Pan Andrzej Cwiek - Burmistrz Miasta Naf~czow 

1,0. Pan Dariusz Wrobel - Burmistrz Miasta Opole Lubelskie 

11. Pan Janusz Grobel - Prezydent Miasta Pufawy 
12. Pan Stanisfaw Gof~biowski - Wojt Gminy Koriskowola 
13. Pan Tomasz Futera - Burmistrz Miasta Kock 
14. Pan jan Wozniak - Burmistrz Miasta Urz~dow 
15. Pan Marcin taguna - Wojt Gminy Wqwolnica 
16. a/a 
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KANCELARIA 


WPLYN La 


Wojewodzcy Konserwatorzy Zabytkowo9 -01- 201'7 

Nr . . ............. zat ....T(-........ 

I podpIS .......................... . 


W-'dniu-r stycznia 2017 r. weszla w Zycie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zmianie 

ustawy 0 ochronie przyrody oraz ustawy 0 lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2249). Nowelizacja ta 

przewiduje w szczeg6lnosci zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycink« drzew lub 

krzew6w, kt6re rosn~ na nieruchomosciach stanowi~cych wlasnosc os6b fizycznych i s~ usuwane 

na cele niezwi~ane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. Wprowadzenie powyzszych 

przepis6w w praktyce oznaczac b«dzie, ze wycinka drzew lub krzew6w z licznych nieruchomosci, 

kt6re zostaly wpisane do rejestru zabytk:6w nie bydzie doznawac zadnych ograniczen na gruncie 

przepisow 0 ochronie przyrody. Bez zezwolenia b«d~ usuwane m.in. drzewa rosn~ce w parkach, 

ogrodach, zielencach, arboretach, dawnych cmentarzach, kt6re stanowi~ wlasnosc os6b 

fizycznych. Zmiana ta zatem nie dotyczy nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc os6b prawnych, 

w tym parafii, jednostek samor~du terytorialnego, Skarbu Paitstwa, a taki:e innych. 

Dodatkowo rada gminy, w drodze uchwaly stanowi~cej ak:t prawa miejscowego, moze 

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

w oparciu 0 kryteria wymienione w przepisie art. 83fust. la pkt 5 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. 0 ochronie przyrody, tj. rosn~cych na nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytk6w. 

Podjycie tej uchwaly nie wymaga stanowiska organu ochrony zabytk6w. 

lednoczesnie naleZy podkreslic, ze wejscie w Zycie ww. nowelizacji me rna wplywu 

na tresc przepis6w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami. 

W zwi~u z tym nonny zawarte wart. 36 ust. l ' pkt 1 i pkt 11 tej ustawy pozostaj~ 

podstawowymi narz«dziami ochrony zabytkowych fonn zakomponowanej zieleni. Zatem 

pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, 

polegaj~ce na usuniyciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci, byd~cych wpisanymi 



do rejestru zabytk6w cmentarzami, parkam.i, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 
:-: 

o kt6rych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1 lit. fi g ww. ustawy lub poloZonych na terenie wpisanych 

do rejestru zabytk6w uklad6w urbanistycznych lub ruralistycznych, zawierajC!cych formy 

zaprojektowanej zieleni, albo kt6rych zielen jest wymienionym w decyzji 0 wpisie do rejestru 

zabytk6w komponentem tych uklad6w (np. miasta~ogrody, cmentarze przykoscielne i inne). 

Jednoczesnie zwracam siy do Panstwa z prosbC! 0 zwr6cenie ~zczeg6lnej uwagi na 

wskazane powyzej zabytki w ramach nadzoru konserwatorskiego i prowad?:_ony~l:1 postypo"Yall 
. ,~ r , , , • . ' . . ~ • . ~ 

administracyjnych. W zwi¥ku z tym, proszy 0 umieszczenie infonna~ji o~alnym stanie 

p;awnym i obowiC!zku uzyskania pozwolen konserwatorskich . ria .'~tro~ach i~ternetowych 
kierowanych przez Pailstwa ufZ~d6w. Ponadto proszy 0 przekazanie'" po~zszych informacji 

. , 

delegaturom wojew6dzkich urzydow ochrony zabytk6w oraz saI?0rzC!dowym konserivatorom 

zabytk6w, a takZe w6jtom, burmistrzom lub prezydentom miast~ z . prosbC! 0 ich podanie 

do wiadomosci .' publicznej w spos6b zwyczajowo przyj«ty w danych miejscowosciach. 

W przypadkach uzasadnionych znacZllC! wartosciC! zabytk6w lub ich zagrozeniem, proszy 

°wystosowane informacji do ich wlascicieli. 


