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KARTA INFORMACYJNA 
 

OŚR - 16 

 

Wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów  

w odniesieniu do nieruchomości 
będących własnością gminy  

Wydanie z dnia 
24.04.2020 r. 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Art. 90, art. 83 - 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2020 r. poz. 55). 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek zawierający następujące elementy: 
 

 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; 

 4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

 5) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości 

drzewo: posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,  

              nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;  

6) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 

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  

       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; 
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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. 

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  

 

2. OPŁATY 

1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłatę za usunięcie 

drzew ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm  

i stawkę opłaty.  

Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew: 

1)  drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 

2)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew 

rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;  

3)  drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących 

obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego; 

4)  drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego 

albo bezpieczeństwu żeglugi; 

5)  drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych; 

6)  drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:  

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 

klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,  

b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew  

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, 

zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;  

7)  krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 

m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, 

zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

8)  drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na 

terenach zieleni; 

9)  drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn 

niezależnych od posiadacza nieruchomości; 

10) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, 

nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie 

wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 

11) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów 

objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

12) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych; 

13) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt 

cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących 

kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie 

niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; 

14) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących 

obronności państwa 

2. Czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej. 

 

 
3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
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Terminy załatwiania sprawy określa art. 35 kpa (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 149 ze zmianami): 

1) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, 

2) niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody 

przedstawione przez stronę, 

3) nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

4) nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie 

skomplikowanych. 

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. 

 
4. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Leśnictwa, numer pokoju 104, telefon 087 565 9293, godziny przyjmowania:  poniedziałek - piątek 

730 - 1530. 
 

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60, pokój numer 20 (Biuro Obsługi Klienta). 

 
6. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Starosty Suwalskiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji stronie. 

 
7. UWAGI 
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