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KARTA USŁUGI 

Nr karty: 

RK. 0143.8.1.2014 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska,  

Stanowisko ds. infrastruktury i mienia komunalnego 

Tel. 12 284 98 31 

Wymagane 

dokumenty 

Na wniosek wraz z załącznikami: 

 imię i nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela 

nieruchomości, 

 tytułu prawny władania nieruchomością, 

 nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 

 obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, 

 przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, 

 przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, 

 wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, 

 rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do 

granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 

nieruchomości. 

Opłaty Bez opłat. 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu 

nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów 

bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieloni, zadrzewień 

albo drzew lub krzewów (Dz. U. z 2004r., Nr 219, poz. 2229), 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013r. w sprawie 

stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni 

na rok 2014 (M.P. z 2013r., poz. 835) 

Termin realizacji 
 do jednego miesiąca, 

 do dwóch m-cy w spawach szczególnie skomplikowanych 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Drwinia, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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Informacje dodatkowe 

 zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Tarnowie, 

 zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z 

wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska, 

 zezwolenie nie jest wymagane w przypadku: 

 drzew owocowych (z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru 

zabytków), 

 sadzonych na plantacjach, 

 których wiek nie przekracza 10 lat.  

Formularze wniosków 

i druki do pobrania 
Wniosek  
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