
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW  
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 77/ 4801460 
e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl. 
 

ZEZWOLENIE NA USUNI ĘCIE DRZEW I KRZEWÓW . 
 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, ochrony 
p.poż., kultury fizycznej. 
1. II-gie piętro 
2. Pokój nr 22 
3. Telefon /77/ 4801465 
 
WYMAGANE DOKUMENTY :  
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje właściciel tej 
nieruchomości bądź za jego zgodą posiadacz nieruchomości.  

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien 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, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, jeżeli jest  

    wymagana; 

4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 

5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, w a przypadku gdy drzewo posiada  

    koronę na tej wysokości  - obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony, lub  

    wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew; 

6. miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 

7. 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 stosunku do granic nieruchomości i  

   obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

8. projekt planu: 

    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 usuwanie drzew i  

       krzewów w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony  

       środowiska lub 

    b) przesadzania drzew i krzewów  



    - jeżeli są planowane, wykonany na rysunku lub mapie, oraz informację o liczbie, gatunku   

     lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania; 

9. oświadczenie o przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 83 ust. 4 – w przypadku  

      wniosku składanego przez spółdzielnię lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej mianowicie  

      (Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków  

      spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz  

      osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe  

      prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej  - członków wspólnoty, o zamiarze  

      złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wyznaczając co  

      najmniej 30-dniowy termin na zgłoszenie uwag); 

10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku realizacji przedsięwzięcia,  

      dla którego wymagane jest 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; 

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 : 
 

1. Nie pobiera się opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.  
2. W przypadku i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach 

wykonawczych , pobiera się opłatę za usuwanie drzew lub krzewów . Jej wysokość 
jest indywidualna. 

 
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY :  
Nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami; w 
przypadku sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy. 
 
ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY :  
Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 22 Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi lub 
zostanie ona wysłana pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy (forma 
odbioru do uzgodnienia). Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania umieszczona 
jest w decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 
 
UWAGI :  
- w czasie rozpatrywania wniosku dokonywane są oględziny drzew lub krzewów objętych 
wnioskiem. 
- zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
- zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy 
wydaje Starosta. 
- wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną 
krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po 
uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. 
- Usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia może spowodować nałożenie kary pieniężnej. 
Zwykle jej wysokość będzie odpowiadała dwukrotnej opłaty za wycięcie drzewa lub 
krzewów. 



 
PODSTAWA PRAWNA : 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 142 , z późn. zm. /  – art. 83 - 90  
 
 
OPRACOWAŁ:                                                          SPRAWDZIŁ:                                 ZATWIERDZIŁ : 
........................................                                   ..............................................                   .................................... 
data i podpis                                                                data i podpis                                         data i podpis 
 
 
Karta nr ..../..... 
 
                            
 


