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Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów rosnących
na gruncie niestanowiącym powierzchni leśnej
/karta usług/

Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

Formularze/wnioski
do pobrania
Opłaty

Wydanie decyzji na wycięcie drzew rosnących na gruncie niestanowiącym powierzchni leśnej (np.
działka rolna, budowlana)
Osoby fizyczne, które zamierzają usunąć drzewa/krzewy na cele związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz osoby prawne.
1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.
2. Tytuł prawny do władania nieruchomością (numer księgi wieczystej, aktu notarialnego lub
innego dokumentu- dzierżawa, najem) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, informacje o przeznaczeniu
działki i jej numer ewidencyjny (wypis z ewidencji gruntów, wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) oraz mapę (kopia mapy ewidencyjnej z Wydziału
Geodezji), odręczny rysunek lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia projekt terenu określający usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych.
3. Projekt planu nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane.
4. 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.
5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom w art.
51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13, 15, jeżeli zostało wydane.
6. Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o
udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji,
o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
7. W przypadku współwłasności wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo
potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa - pokój nr 11
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, za wyjątkiem
drzew/krzewów:
1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego;
3) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo
bezpieczeństwu żeglugi;
4) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
5) których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub
do innego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem terenu, określonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów
na terenach zieleni;
8) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od
posiadacza nieruchomości;
9) 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;
10) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
11) z grobli stawów rybnych;

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Miejsce składania dokumentów
Termin załatwienia sprawy
Podstawa prawna

12) 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;
13) usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności
państwa
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu bezpośrednio w
kasie urzędu lub przelewem na konto UG Zawoja w Banku Spółdzielczym w Jordanowie
Oddział w Zawoi nr konta: 43 8799 0001 0020 0200 0101 0049
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
Barbara Zgubisz - Pierog – pokój 11
email : b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 111
Fax. (33) 8775-015
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej – pokój nr 11
W terminie do 30 dni od złożenia wniosku, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2
miesiące.
1. Art. 83, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1098 z późn. zm.),
2. Art. 35, 104, 106 § 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 roku,

poz. 1923 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
30-048 ul. Lea 10, za pośrednictwem organu który wydał decyzje.
Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
1. We wniosku proszę podać dokładny adres oraz numer tel. w celu telefonicznego ustalenia
terminu wizji terenowej dotyczącej oględzin drzew.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia.
3. Zezwolenie na wycinkę nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów owocowych, z
wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni.
4. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 albo na terenach
pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne urządzoną pod względem rozmieszczenia i
doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi
publicznej, oraz na terenach zieleni.
5. Zezwolenie nie jest wymagane także w przypadku drzew lub krzewów na plantacjach oraz
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.
6. Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne drzew nie wymagają zezwolenia (wyjątek
stanowią drzewa rosnące na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz pomniki
przyrody), jednakże wykonuje się je na podstawie dokumentacji, w tym fotograficznej,
wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu.
7. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym
okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych,
utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa czy wykonanie specjalistycznego
zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa.
8. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony drzewa, która rozwinęła się w
całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych,
utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa czy wykonanie specjalistycznego
zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, stanowi zniszczenie drzewa.

Opracowała: (imię i nazwisko) Barbara Zgubisz - Pierog, data 06.12.2021 r.
Zatwierdził: (imię i nazwisko) Danuta Lasa, data 06.12.2021 r.

