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BŚ-19 
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości będącej własnością gminy  

Podstawa prawna  

Art. 83 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)   

Wymagane dokumenty  

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości będącej własnością gminy. 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:  

− imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,  

− tytuł 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. 

2. W przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku 
dołącza się zgodę jej właściciela. 

Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie nie jest wymagane dla 
drzew lub krzewów:  

− w lasach,  

− owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach 
nieobjętych ochroną krajobrazową,  

− na plantacjach drzew lub krzewów,  

− których wiek nie przekracza 10 lat,  

− usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,  

− usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między 
linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych 
i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,  

− które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 
urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, 
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,  

− stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego 
organu. 



Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie z art. 84 
ustawy o ochronie przyrody, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków 
drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) oraz corocznym obwieszczeniu Ministra Środowiska 
w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 
dany rok, ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.  

Na podstawie art. 86 ustawy o ochronie przyrody, nie pobiera się opłat za usunięcie drzew 
oraz odpowiednio krzewów:  

− na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,  

− na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej,  

− jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,  

− które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach 
budowlanych,  

− które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo 
bezpieczeństwu żeglugi,  

− które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,  

− z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych 
i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,  

− które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od 
posiadacza nieruchomości,  

− topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, 
nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym 
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,  

− jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 
gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,  

− z grobli stawów rybnych,  
− jeżeli usunięcie było 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. 

Opłaty  

Nie podlega opłacie skarbowej. 

Termin odpowiedzi  

zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego. 

Jednostka odpowiedzialna  

Referat Budownictwa i Środowiska  

Starostwo Powiatowe w Jarocinie  

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin  

pok. 11, tel. (0-62) 740-79-40 



Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Starostwie Powiatowym 
w Jarocinie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

  
 


