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GMINA NOWA SŁUPIA 

 
KARTA USŁUG ROLNICTWO NR 1 

 
 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW 
 

Miejsce załatwienia Urząd Gminy, ul. Rynek 15, stanowisko ds. kontaktów  
z rolnikami, pok. 25, tel. 041 31-78-766 
 

Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
zawiera: 

 imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza 
i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o 
których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;  

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

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

 nazwę gatunku drzewa lub krzewu;  
 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 bezpośrednio poniżej korony 
drzewa;  

 wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;  
 miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia 

drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie 
wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;  

 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 - 2 egz: 

    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 
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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;  

 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. 

Pouczenie: Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 
3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie? 

Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do: 

 krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o 
powierzchni do 25 m2;  

 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 wpisanej do 
rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;  

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

         a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

         b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew  
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 drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;  

 drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia 
gruntów nie użytkowanych do użytkowania rolniczego;  

 drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem 
rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków lub na terenach zieleni;  

 prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo 
powołane do niesienia pomocy osobom w stanie 
nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;  

 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;  

 drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
120 ust. 2f. 

 

 

Miejsce odbioru Urząd Gminy, ul. Rynek 15, referat rolnictwa, pok. nr  25 
 

Opłaty Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów jest 
zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł  

Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  
17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą 
jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 

Opłatę można wnieść na konto Gminy Nowa Słupia Bank 
Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim oddział w Nowej Słupi 
nr 82 8507 0004 8002 0000 0000 0005. Dowód zapłaty należnej 
opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa.  

Opłata za usunięcie drzew i krzewów (wycięcie lub 
przesadzenie, lub zastąpienie innymi) ustalona w wydanym 
zezwoleniu płatna jest na konto Gminy Nowa Słupia Bank 
Spółdzielczy  w Ostrowcu Świętokrzyskim oddział Nowa Słupia 
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nr 46 8507 0004 2007 7006 0381 0021 z dopiskiem opłata za 
usunięcie drzew. 

 

Termin załatwiania Pracownik przeprowadza oględziny wnioskowanych do 
usunięcia drzew i krzewów w obecności przedstawiciela 
wnioskodawcy i po analizie zebranych materiałów sporządzany 
jest protokół oględzin .  
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca 
od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy 
 

Podstawa prawna   
      •  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2134);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków 
obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z dnia 4 października 
2011 r.)  

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

 
 

UAWGI 
 
 

 
Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).  
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy 
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