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ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW   NR R/14 

Podstawa prawna 

 art. 83 – 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek 

opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze 
zmianami) 

 obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia14 października 2008 r.  w sprawie stawek 

opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na  rok 2009 
(MP Nr 82 poz. 725)  

Sposób załatwienia 
sprawy  

 Oględziny w terenie  

 Rozpatrzenie wniosku 
 Wydanie decyzji 

Wymagane  

dokumenty  

 Wniosek zawierający: 

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

nieruchomości  
- tytuł prawny władania nieruchomością (jeżeli posiadacz nieruchomości nie 

jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela) 

 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 

 Wykaz drzew wnioskowanych do wycinki (dla większej ilości drzew) 

(wniosek dostępny jest na stronie internetowej urzędu, bądź na 
stanowisku pracy) 

Opłaty  Zwolnione z opłaty skarbowej 

Termin załatwienia 
sprawy   

Ustawowo do 30 dni 

Tryb odwoławczy  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie za pośrednictwem 
Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska  

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Renata Czech-  Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
parter, pokój nr 7, tel. 276 13 54  wew. 37 

Inne informacje  

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości 

władanej przez wnioskodawcę nie wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza.  
Przy zgłoszeniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy dwóch 
posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu posesji. 

Opracował: Renata Czech - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska – 06.11.2009 r. 
Sprawdził: Mieczysław Marczak – Sekretarz gminy – 09.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 12.11.2009 r. 
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