
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Podstawa prawna:
art. 83. art. 86, Ustawy z dnia l6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r.Nr 92 poz. 
880 z póź. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r., w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z póź. 
zm.) 

Niezbędne dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych
oraz wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000)
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Opłata skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Zwolnienia z opłat za usunięcie drzew:
Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie
drzew:
l ) na których usunięcie nic jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo
bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z
zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od
posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm,
nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunków;



11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochrona gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych
służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w
zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, przepisy ust. 1 pkt 1-9 i 11-13
stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.

Jednostka obsługująca: Wydział Ekologii i Zdrowia
pokój nr 5 (Zameczek)
tel.(0 32) 431 15 97

Godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700

wtorek - piątek od 730 do 1530

Sposób załatwienia:
Zezwolenia na usunięcie (odmowa wydania zezwolenia) w formie decyzji
administracyjnej.

Termin załatwienia:
14 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nic wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę
postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie:
Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
po dokonaniu opłaty za zezwolenie.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14
dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 


