
 

 

 

 

KARTA USŁUGI OŚ.ZR.1 
 

Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów 

Data zatwierdzenia:   23-03-2020 Wersja 01 
Kto może załatwić 
sprawę: 

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po 
uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek: 
1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości; 
2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), 
zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają 
funkcjonowaniu tych urządzeń. 
Uwaga! 
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest 
wymagana  w przypadku wniosku złożonego przez: 
- spółdzielnię mieszkaniową, 
- wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd 
nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469), 
- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 

Miejsce załatwienia i 
osoba odpowiedzialna za 
realizację: 

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,  
Pokój 10, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 
Telefon: (17) 224-03-57 

Czas realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 
5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się 
terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych 
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W 
przypadkach skomplikowanych do 2-ch miesięcy od momentu złożenia 
kompletnego wniosku. 

Wymagane dokumenty: Wniosek – wypełniony zgodnie z wymaganymi wytycznymi zawartymi  
w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 55). 

Dodatkowe uzgodnienia: Zgodnie z 83a ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55) Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie 
drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, 
wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 

Opłaty: Opłata za usunięcie drzew lub krzewów: 
1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. 
2. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu  
i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia. 
3. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz 
uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od 
przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń 
zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin 
uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu 
wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń 
zastępczych. 
4. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały 
żywotność po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, lub nie zachowały 
żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, 
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należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega 
umorzeniu. 
5. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, 
nie zachowały żywotności po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, z 
przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest 
przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni 
krzewów, które nie zachowały żywotności. 
6. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być wydane 
przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przesadzone albo 
posadzone drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności przed upływem 
tego okresu. 
7. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w 
ust. 3, lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub 
krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby 
drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z 
zezwoleniem. 
8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7 wydaje organ 
właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. 
 
Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów: 
1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. 
2.  Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm: 
1) posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu 
pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni; 
2) nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia 
mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa. 
3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów 
kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę 
opłaty. 
4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość 
powierzchni rzutu poziomego krzewu. 
4b. Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze 
rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3. 
5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł. 
6. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł. 
 
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi: 

 wniosek wolny od odpłaty skarbowej, 
 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku 
pełnomocnictwa. 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego  
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek: 
Gmina Białobrzegi 
Bank Spółdzielczy w Łańcucie 
Nr rachunku: 66917710212002300001010001 
Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 
ustawy o opłacie skarbowej (t .j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). 
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód 
zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu 
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zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub 
pełnomocnictwa. 

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi, w terminie 
14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna: - art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55), 
- art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), 
- art. 96 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1330), 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256). 

Inne informacje: Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usuwania: 
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2, 
2. 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, 
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, 
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego, 
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew, 
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących 
własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, 
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy  
z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 
5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, 
6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów 
botanicznych lub zoologicznych, 
7. drzew lub krzewów 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 wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości 
mniejszej niż 3 m od stopy wału, 
8. drzew lub krzewów, 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, 



 
 
 

 

4 

9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na 
podstawie decyzji właściwego organu, 
10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego 
organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, 
11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub 
rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową, 
12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu 
ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, 
planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub 
planu ochrony dla obszaru Natura 2000, 
13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do 
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, 
14. 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, 
15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie 
przyrody. 
W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3a właściciel nieruchomości jest 
obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód 
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza: 
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, 
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego, 
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Pliki do pobrania:  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów  
 Druk opłaty skarbowej 
 Karta Usługi OŚ.ZR.1 

 

 

 

 

 

 

 

 


