MŚ informuje:

Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane
drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony. Jednak ponieważ działalność rolnicza
jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny,
czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem
przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu
pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z
prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Zatem jeżeli rolnik jest
właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, nie musi uzyskiwać
zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu
budowy stodoły, wtedy nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Podstawa prawna:

Dz.U.2016.1829 j.t. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w
gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów
wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z
2016 r. poz. 859);
4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi więc, że rolnicy prowadzą działalność
gospodarczą, ale nie stosuje się do niej przepisów tej ustawy (innymi słowy: stwierdza, że coś jest
działalnością gospodarczą i zaraz potem z tego powodu dokonuje wyłączenia stosowania swoich

przepisów; gdyby działalność rolnicza nie była działalnością gospodarczą, nie byłoby potrzeby takiego
wyłączania).

Potwierdzają to m.in. poniższe komentarze doktryny. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że ww. art. 3
mówi jedynie, że do działalności wytwórczej w rolnictwie nie stosuje się przepisów ustawy o
działalności gospodarczej, co oznacza, że przepisy innych ustaw, które dotyczą działalności
gospodarczej, są stosowane do działalności wytwórczej w rolnictwie (innymi słowy: art. 3 nie wyłącza
stosowania przepisów innych ustaw, które odnoszą się do działalności gospodarczej).

Małgorzata Sieradzka
Komentarz do art.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W tym miejscu należy się zastanowić, czy wyłączenie z regulacji ustawy wiąże się z pozbawieniem
działalności cech działalności gospodarczej oraz osób ją wykonujących statusu przedsiębiorcy. Otóż
należy jednoznacznie opowiedzieć się za stanowiskiem, iż wyłączenie z art. 3 ustawy nie pozbawia tej
działalności charakteru działalności gospodarczej, ustawodawca bowiem wskazał jedynie, że
przepisów ustawy nie stosuje się do określonej działalności – wymienionej w art. 3 u.s.d.g. Powyższe
znajduje potwierdzenie w sposobie ujęcia przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej –
najpierw art. 2 ustawy określa, co jest działalnością gospodarczą, a następnie art. 3 wskazuje, że
przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności w niej wymienionej – przesądza to, iż działalność
wytwórcza w rolnictwie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 tej ustawy, jednakże do
tej działalności nie stosuje się pozostałych jej przepisów (zob. uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 2
kwietnia 2007 r., II OPS 1/07, ONSAiWSA 2007, nr 3, poz. 62; glosa aprobująca do tej uchwały M.
Magdziarczyk, ZNSA 2007, nr 5–6, s. 157; odmiennie zob. glosa do tej uchwały A. Rzeteckiej-Gil,
LEX/el.). Analiza przepisu art. 3 u.s.d.g. pozwala stwierdzić, że wyłączenie dotyczy dwóch rodzajów
działalności: działalności wytwórczej w rolnictwie oraz działalności agroturystycznej, czyli usługowej,
świadczonej przez rolników w gospodarstwie rolnym, związanej z pobytem turystów.

Konrad Kohutek
Komentarz do art.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Podkreślania wymaga, iż art. 3 u.s.d.g. wyłącza z zakresu stosowania ustawy wymienioną w nim
działalność. Nie można na jego podstawie wnosić, iż działalność wykonywana przez rolników nie ma
charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 u.s.d.g. i tym samym wykonujący ją rolnik
nie może spełniać przesłanek podmiotowych przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 u.s.d.g. Działalność
wytwórcza w rolnictwie - jeśli nie jest wykonywana wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb jest zatem zarobkowa (i ukierunkowana "na zbyt"; zob. teza nr 3 komentarza do art. 2 u.s.d.g.).
Ponieważ jest ona jednocześnie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, jest zarazem - w ww.
przypadku - działalnością gospodarczą (w rozumieniu art. 2 u.s.d.g.), a wykonujący ją rolnik (jako
osoba fizyczna wykonująca tę działalność we własnym imieniu) spełnia przesłanki kwalifikowania go
jako przedsiębiorcy [tak też R. Budzinowski, Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia

wybrane), Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, nr 3, s. 111 i n.; podobnie A. Kidyba,
Galimatias z przedsiębiorcami, Rzeczpospolita z dnia 18 czerwca 2003 r., s. C3].

Odpowiadając na pytanie dot. podstawy prawnej, z której wynika, że nie można wycinać zadrzewień
śródpolnych - akty ustanawiające parki krajobrazowe albo obszary chronionego krajobrazu mogą
zawierać zakazy usuwania takich zadrzewień (patrz art. 16 ust. 3 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ochronie przyrody i art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody).

