
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

 

 Wymagane dokumenty 

 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo 

oświadczenie  o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego    (wzór w załączeniu); 

 Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o 

udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (dotyczy Spółdzielni 

Mieszkaniowych i Wspólnot); 

 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; 

 Projekt planu: 

o 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 

o 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; 

 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; 

 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 powinien 
zawierać: 

 Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela 
nieruchomości albo właściciela urządzeń; 

 Nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

 Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm lub wielkość 

powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 

 Przeznaczenie terenu na którym rośnie wnioskowane drzewo lub krzewy; 



 Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów; 

 

 Opłata skarbowa 

 Za wydanie decyzji – brak opłat; 

 Za usunięcie drzew lub krzewów nalicza się opłatę, jeśli wycinka nie spełnia 

warunków wymienionych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.             

o ochronie przyrody  (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2134) 

 Za pełnomocnictwo – 17zł 

 Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 
2134) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r., 
poz. 1827) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) 

 
 Sposób załatwienia sprawy 

decyzja 

 
 Tryb odwoławczy 

Odwołanie od decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydanej 

przez Wójta Gminy Słupno, przysługuje do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Płocku, za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia. 

 

 Miejsce załatwienia sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Dariusz Woźniak,                 

 tel. 24/267-95-75  

e-mail: rolnictwo@slupno.eu  

 

 


