WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB
KRZEWÓW - PRZYDATNE INFORMACJE
Jak załatwić sprawę?
Sprawę można załatwić:
•
•
•

podczas wizyty w urzędzie,
listownie,
elektronicznie.

Kogo dotyczą opisane niżej zasady?
•
•
•

przedsiębiorców,
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów
po dokonaniu zgłoszenia.

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu?
•
•
•

właściciel nieruchomości,
inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela
nieruchomości,
właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu,
energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:
•
•
•
•
•

spółdzielnia mieszkaniowa,
wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd,
zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
użytkownik wieczysty nieruchomości,
posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z
wymienionych wcześniej podmiotów.

Co powinien zawierać wniosek?
Zgodnie z art. 83b § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz.
55) wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o
posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu
informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy
usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla
której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie
mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia
usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub
terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i
planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w
przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz
postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub
została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym
w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów można pobrać z ze
strony internetowej Urzędy Gminy w zakładce „Formularze i wzory dokumentów”

Opłaty skarbowe
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tj. 2019 r., poz. 1000 Zał. ust. 44 pkt.
6 zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł
Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo
udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową
za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Urzędu Gminy (numer konta na stronie internetowej
gminy).

Opłata za usunięcie drzewa
Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na
wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:
•
•

posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym
obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio
poniżej korony drzewa.

Opłata za usunięcie krzewów
Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu
pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami
przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu. Opłata zależy od gatunku krzewu i od
powierzchni krzewu lub krzewów rosnących w skupisku.

Stawki za usunięcie drzew lub krzewów
Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz krzewów określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów.

Zapłata za usunięcie drzewa lub krzewu
•

•

Opłatę należy dokonać na konto Urzędu Gminy. Po przekroczeniu terminu opłaty naliczane są
odsetki za zwłokę. Jeżeli opłata nie zostanie uregulowana, to zostanie ona przymusowo
ściągnięta w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(wraz z odsetkami za zwłokę). Przedawnienie opłaty następuje z upływem 5 lat – licząc od
końca roku, w którym upłynął termin zapłaty.
Jeśli Wnioskodawca ma złą sytuację materialną, to możesz złożyć wniosek o rozłożenie
opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności. Taki wniosek należy złożyć do urzędu do 14
dni – licząc od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne. Urząd może w decyzji
przesunąć termin płatności maksymalnie na 3 lata lub rozłożyć opłatę na raty.

Pamiętaj! Jeśli zaległości w płatności rat wyniosą równowartość 3 kolejnych rat, to będzie konieczne
zapłacenie od razu wszystkich rat.
Termin
Opłatę należy wykonać w ciągu 14 dni – licząc od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub
krzewu stało się ostateczne. Jeśli w zezwoleniu urząd wskazał początek biegu terminu usunięcia
drzewa lub krzewu, to opłatę należy zapłacić w terminie 14 dni – licząc od dnia rozpoczęcia biegu
tego terminu.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w
ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od
dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów
1. Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera nr 1 – sekretariat pok. nr 13
od 7.30 do 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki
od 7.30 do 16.30 we wtorki
od 7.30 do 14.30 w piątki
2. Za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w ciągu 14 dni od
daty otrzymania decyzji.

Inne informacje
Wszelkich informacji w sprawach jw. udziela pracownik ds. rolnictwa, ochrony środowiska i
gospodarki wodnej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod numerem telefonu 76 85-82-865.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.
zm.).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat
za usunięcie drzew i krzewów

