
Zarządzenie Nr  2765/2021
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia  22 października 2021 roku

w sprawie  nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto
Płock

Na  podstawie  art.  31  i  art.  7  ust.  1  pkt  1  i  12  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
c samorządzie gminnym (Dz. U.  2020 poz. 713 z zm.), oraz art. 4, art. 83b ust. 1 pkt.
9) i art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.  2021.1098
t.j.),  w  oparciu  o  zapisy Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Płocka przyjętym uchwałą 565/XXXIII/2013 z dnia 26.03.2013r.
Strategii Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Płocka  do  2030r.  przyjętą  uchwałą
810/XLIX/2018  z  dnia  28.06.2018r.  oraz  Programu  Ochrony  Środowiska  przyjętego
uchwałą 438/XXY/2016 z 26.11.2016r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miasto
Płock,  w tym  komórki  organizacyjne  Urzędu  Miasta  Płocka,  gminne  jednostki
organizacyjne  oraz  Spółki  Miejskie  do  dbałości  o  drzewa,  podejmowania  działań
zmierzających do zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew.

2. W przypadku braku możliwości zachowania drzew na nieruchomościach (ze względu
na ich zły stan fizjologiczny, zagrożenie jakie stwarzają dla ludzi i mienia lub kolizję np.
z  inwestycją),  należy  wyrównać  stratę  poprzez  dokonanie  nasadzeń zastępczych w
pierwszej kolejności na obszarze tej samej działki geodezyjnej lub inwestycji.

3.  W  przypadkach  usuwania  drzew,  gdy  decyzja  administracyjna  jest  wymagana,
a usunięcie  drzew nie  podlega  opłacie  lub  opłatę  odroczono  w  oparciu  o  przepisy
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadza się obowiązek realizacji
nasadzeń zastępczych.

4. Wymiar nasadzeń zastępczych w zamian za usuwane drzewa (o których mowa w ust.
3)  skorelowano  z  zasadami  naliczania  opłat  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
Liczbę nasadzeń zastępczych określa się w następujący sposób:  wysokość opłaty za
usunięcie wnioskowanego drzewa wylicza się na podstawie art. 85  ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021.1098 t.j.) oraz



rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  3  lipca  2017r.  w  sprawie  wysokości
stawek opłat  za  usunięcie  drzew i  krzewów (Dz.  U.2017.1330) i  dzieli  się przez
średnią wartość nowo sadzonego drzewa wraz z trzyletnią pielęgnacją tj. 1.600,00 zł
– celem ustalenia minimalnej liczby drzew do nasadzeń zastępczych. W przypadku,
kiedy ilość drzew z ww. obliczenia będzie wartością z ułamkiem to ilość drzew do
nasadzeń zastępczych należy zaokrąglić – w dół, w przypadku wartości dziesiętnej
mniejszej bądź równej 5 – w górę w przypadku wartości dziesiętnej większej niż 5.

5. Sumaryczny obwód drzew (nasadzeń zastępczych o parametrach podanych w § 2
nie  może  przekraczać  wartości  obwodu  wycinanego  drzewa.  Na  tej  podstawie
ustalona będzie adekwatna ilość nasadzeń zastępczych. 
Obowiązek realizacji nasadzeń zastępczych nie dotyczy drzew, dla których naliczono
opłatę bez jej odroczenia. 

6. Zasady zawarte w ust. 4 i 5 nie dotyczą Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz
cmentarzy, gdzie ilość drzew o charakterze nasadzeń zastępczych będzie ustalana
indywidualnie w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

7. Zapis ust.  4, 5 i 6 dotyczy także zgód właścicielskich wydawanych na wycinkę
drzew  z  nieruchomości  należących  do  Gminy  Miasto  Płock,  gdzie  decyzje
administracyjne wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

8. W przypadku usuwania drzew z naliczoną opłatą dopuszcza się pobranie opłaty za
część usuwanych drzew, a za pozostałą część zobowiązanie do wykonania nasadzeń
rekompensacyjnych z odroczeniem płatności pozostałej części opłaty.

9.  W przypadku drzew obumarłych lub nierokujących szans na przeżycie  wymiar
nasadzeń zastępczych wynosi 1:1.

10. Sposób wyliczeń ilości  nasadzeń zastępczych znajduje również  zastosowanie
podczas  wydawania  zezwoleń  administracyjnych  na  usunięcie  drzew  dla  innych
podmiotów z terenów, które nie stanowią własności Gminy Miasto Płock.

§ 2
Parametry nasadzeń zastępczych:

Tabela I.   Drzewo   obumarłe lub nierokujące szans na przeżycie  

Nowe nasadzenie Parametry nowych nasadzeń Parametry nowych nasadzeń

poza  strefą ochrony 
konserwatorskiej

w strefie ochrony 
konserwatorskiej

Drzewo liściaste

Drzewo iglaste

Minimalny obwód drzew: 
min. 14 cm na wys. 1m 

Wysokość minimalna 180 cm

Minimalny obwód drzew: 
min. 18 cm na wys. 1m 

Wysokość minimalna 180 cm



Tabela  II.    Drzewo  żywotne    zagrażające  bezpieczeństwu  ludzi  lub  mienia  w  
istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa
w art. 49   §   1 Kodeksu   c  ywilnego  

Nowe nasadzenie Parametry nowych nasadzeń Parametry nowych nasadzeń

poza  strefą ochrony 
konserwatorskiej

w strefie ochrony 
konserwatorskiej

Drzewo liściaste

Drzewo iglaste

Minimalny obwód drzew: 
min. 18 cm na wys. 1m 

Wysokość minimalna 200 cm

Minimalny obwód drzew: 
min. 20 cm na wys. 1m 

Wysokość minimalna 220 cm

Tabela III.   Drzewo żywotne usuwane z powodu   kolizji z   planowaną     inwestycją.  

Nowe nasadzenie Parametry nowych nasadzeń Parametry nowych nasadzeń

poza  strefą ochrony 
konserwatorskiej

w strefie ochrony 
konserwatorskiej

Drzewo liściaste

Drzewo iglaste

Minimalny obwód drzew: 
min. 20 cm na wys. 1m 

Wysokość minimalna 220 cm

Minimalny obwód drzew: 
min. 25 cm na wys. 1m 

Wysokość minimalna 220 cm

§ 3

Preferowane rodzime  gatunki  drzew  (bądź  ich  odmiany) do  nasadzeń
zastępczych:
Brzoza, buk zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, jarząb pospolity, szwedzki
i mączny, jesion wyniosły, klon zwyczajny, czerwony, jawor i polny, lipa drobnolistna
i szerokolistna, olsza czarna, szara, topole osika, czarna i biała, wierzba krucha i
biała,  świerk  pospolity,  sosna  zwyczajna,  modrzew  europejski,  jodła  pospolita,
czeremcha pospolita, głóg, grab pospolity. 

§ 4

W  przypadku  braku  miejsca  dogodnego  do  nasadzeń  zastępczych  na  terenie
podmiotu  usuwającego  drzewa  miejsce  nasadzeń  zastępczych  może  wskazać
Wydział  Kształtowania  Środowiska  po  porozumieniu  z  Wydziałem  Zarządzania
Nieruchomościami  Gminy  (WZN),  Wydziałem  Obrotu  Nieruchomościami  Gminy
(WON),  Wydziałem  Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej  Miasta  (WRM),  Miejskim
Zarządem  Dróg  w  Płocku  na  terenach  gminnych  i  Skarbu  Państwa,  Miejskim
Konserwatorem  Zabytków  w  przypadku  nasadzeń  w  strefie  ochrony
konserwatorskiej. Pielęgnacja drzew w okresie 3 lat po posadzeniu leży po stronie
usuwającego drzewa.  



§ 5

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  ds.  Komunalnych
i Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju i Inwestycji. 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 2373/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 2021
roku.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   Prezydent Miasta Płocka

      /-/ Andrzej Nowakowski


