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Pani

Jadwiga Mach

Radna Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Odpowiadając na zapytanie Pani Radnej z dnia 06.09.2018 r. w sprawie wycinki drzew
informuję, że:

1)  W przypadku konieczności  usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości
należącej do osoby fizycznej, na cele niezwiązane  z prowadzeniem działalności gospodarczej
wymagane jest złożenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (zgodnie z art. 83f ust 4 ustawy
o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1614) – sprawę rozpatruje Biuro Miejskiego
Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin.

2)  W  przypadku  konieczności  usunięcia  drzew  rosnących  na  terenach  innych
nieruchomości  (przede  wszystkim  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe,
podmioty gospodarcze) należy złożyć wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie
drzew (zgodnie z art. 83 ust 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1614)
-sprawę rozpatruje Biuro Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin.

3) W przypadku konieczności usunięcia drzew rosnących na terenie konserwatorskim
wnioski/zgłoszenia dotyczące usunięcia drzew są kierowane przez ww podmioty do:

- Miejskiego Konserwatora Zabytów Urzędu Miasta Lublin (dotyczy drzew rosnących w
ścisłym centrum Lublina),

-  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie (dotyczy drzew rosnących na
pozostałych terenach konserwatorskich w obrębie miasta Lublin).

 4)  W przypadku konieczności  usunięcie drzew rosnących na terenach obejmujących
lasy prywatne stosowny wniosek będzie rozpatrywał Wydział Geodezji Urzędu Miasta Lublin.
       5) W przypadku konieczności usunięcia drzew z terenu nieruchomości należących do
Gminy Lublin (dotyczy to przede wszystkim części tzw pasów drogowych, terenów szkół czy
przedszkoli,  większości  terenów  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych,  terenów
administrowanych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie) podmiot władający
taką nieruchomością  musi  uzyskać  zgodę  właściciela,  którą  w imieniu  Prezydenta  Miasta
Lublin wydaje Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin  (zgodnie z art. 83 ust
1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1614)).  Wydział  Gospodarowania
Mieniem Urzędu Miasta Lublin jako organ zarządzający nieruchomościami Gminy Lublin może
także samoistnie  złożyć  stosowny wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcia  drzew po
uprzednim zawiadomieniu o takiej  konieczności  przez dyrektora/przedstawiciela szkoły czy
przedszkola. 
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Wnioski dotyczące wydania zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na terenie Gminy Lublin
rozpatruje Marszałek Województwa Lubelskiego.

6)  Ilość  organów wydających  decyzję  na  usuwanie  drzew oraz  ilość  dokumentów
niezbędnych do wydania takiej decyzji jest ściśle określona przez zapisy ustawowe, które w
ostatnim  czasie  zmieniały  się  kilkukrotnie  i  mogą  wydawać  się  dość  skomplikowane.  W
przypadku przytoczonym przez Panią Radną, Dyrektor Szkoły wniosek o wycinkę składa do
Marszałka  Województwa  Lubelskiego,  a  do  wniosku  zobowiązany  jest  dołączyć  zgodę
właściciela wydaną przez Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin.
 Zgodnie z art.  65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego   (Dz.  U.  z  2017  roku,  poz.  1257),  jeśli  organ  administracji  do  którego
podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie takie pismo przekazywane jest
do organu właściwego, co jest czynione.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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