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Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów – druk ROŚ-04-01  

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie 

Budynek B, biuro nr 2 lub na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl 

 

Do wniosku należy dołączyć (jeżeli jest wymagane): 

 zgodę właściciela nieruchomości lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, 

zarządów wspólnot mieszkaniowych) 

 projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane, 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, 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na oddział Natura 2000, 

 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 wst.1 pkt 1,3,7,8,12,13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody 

 

W przypadku gdy zezwolenie zostało już wydane, a nie wykonano praz w terminie wskazanym w decyzji, 

należy złożyć wniosek o zmianę terminu wykonania prac – druk ROŚ-04-02 

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie 

Budynek B, biuro  nr 2 lub na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Referat Ochrony Środowiska, ul. Ciastowicza 11, Skoki, 

e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

Złożenie dokumentów: 

Sekretariat, I piętro, pokój nr 13 

Odbiór dokumentów: 

Budynek B, biuro nr 2 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

Zezwolenie (na życzenie interesanta) może zostać wysłane listem poleconym. 
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w przypadkach 

skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Dołącz do wniosku ewentualne załączniki. 

3. Złóż wniosek w sekretariacie, pokój nr 13. 

4. Termin oględzin zostanie wyznaczony przez pracownika zajmującego się sprawą, o czym zostaniesz 

poinformowany telefonicznie bądź listownie. 

5. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Ciebie o możliwości odebrania dokumentu. 
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OPŁATY 

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie 

skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) dział III poz. 44 kol. zwolnienia  pkt 6, w związku z art. 86 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.          

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ( ul. Dzieci Polskich 

26, 64-920 Piła)  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody uzyskanie zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub 

krzewów: 

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; 

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) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

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; 

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. 
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 W przypadku gdy przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania 

pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać 

wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z 

drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. 

 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia ich w miejsce 

wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia  innymi drzewami i krzewami, w liczbie nie mniejszej 

niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. 

 Uwaga: za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie drzew lub 

krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną. 

 Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska: Krzysztof Mańka, Aleksandra 

Frankowska, Budynek B, biuro nr 2, tel. 61 8 925 817. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

 Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 ze zm.). 
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