
 

 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 

NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY (MIASTA) 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 

Wydział Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr 10,  telefon (0-62) 74 29 608 

e-mail: os@powiatpleszewski.pl 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:   

ETAP 1: wniosek należy złożyć w biurze obsługi,  

ETAP 2: wydanie decyzji administracyjnej. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:   

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów winien zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości 

albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, 

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo 

oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego; 

3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o 

udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, 

4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 

5. 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 pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 

6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew, 

7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie 

czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

8. 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, 

9. projekt planu: 
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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 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, 

10. 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, 

11. 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. 

 

OPŁATY:   

zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z zał. III nr 44 pkt. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie 

skarbowej (t.j. Dz. U.  z 2018r, poz. 1044). 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku konieczności uzyskania uzgodnienia                     

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (gdy drzewo rośnie w pasie drogi publicznej) 

do 2 miesięcy. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:     

od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Pleszewskiego w terminie                                

14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

PODSTAWA PRAWNA:   

art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2018r, poz. 

1614). 

https://sip.lex.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT

