
I. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; 
 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat 

za usunięcie drzew i krzewów; 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat 

dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew; 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych. 

 

II. Wymagane wnioski: 

 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów  
 zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej)  

III. Wymagane załączniki do wniosku: 

1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie           
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 

2. zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu 
informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4; 

3. rysunek, mapa 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; 

4. projekt: 
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; 

5. decyzja 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; 



6. 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. 

IV. Wymagane dokumenty do wglądu: 

 zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 

V. Opłaty: 

 W przypadku wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (dot. 
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa), należy uiścić opłatę skarbową 17zł. 

 W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić 
opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 
skarbowej). 

VI. Termin załatwienia sprawy: 

 21 dni/ 2 miesiące 

VII. Jednostka odpowiedzialna: 

 RRiOŚ 

VIII. Miejsce załatwienia sprawy: 

 Niechlów, ul, Głogowska 31 
tel.: 65/ 5443247 
e-mail: l.pankiewicz@niechlow.pl , k.czapla@niechlow.pl 

IX. Godziny pracy: 

 pn - pt: 700 – 1500; 

X. Tryb odwoławczy: 

 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niechlów             
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

XI. Uwagi: 

 Przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest 
wystąpienie właścicieli obydwu posesji. 

 Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenie organu gminy na wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę, z wyjątkiem 
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 

 W przypadku drzew rosnących w pasie zieleni przyulicznej, w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Parafii 
wniosek należy kierować do Zarządców. 
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 Przepisów nie stosuje się m.in. do: 
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod 
względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w 
pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do 
rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
     a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
     b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego, 
     c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej 
części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, 
5) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne 
właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego 
zagrożenia życia lub zdrowia; 
6) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 
     a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
właścicieli urządzeń, o których mowa w art 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, 
zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne 
podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 
     b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do 
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub 
krzewy stanowią złom lub wywrot. 

XII. Klauzula informacyjna. 


