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1. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
2. WYMAGANE DOKUMENTY
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
Odpis z księgi wieczystej; KW nr
Pisemna zgoda właściciela/li nieruchomości (współwłaścicieli).
Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości.
Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie
nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew 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.
Decyzja 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.
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.
Ewentualnie pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu
właściciela/li.

3. OPŁATY
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów są zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa pobierana jest w przypadku ewentualnego pisemnego upoważnienia (pełnomocnictwa)
udzielnego osobie działającej w imieniu właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł
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Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę należy wnieść:
bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:
poniedziałek od 8:00 do 15:00
od wtorku do czwartku od 8:00 do 14:00
piątek od 8:00 do 13:00
bezpośrednio w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie, al. Piasta 46 w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 8:15 do 15:30
we wtorek od 8:15 do 16:00
bezpośrednio w Spółdzielczym Banku Ludowym Filia w Złotowie, al. Mickiewicza 24 w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 9:15 do 17:00
bezpośrednio w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Punkt kasowy, ul. Dworzaczka 4
w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 9:30 do 17:00
bądź przelewem na rachunek bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze:
96 8941 0006 0016 4975 2000 0010
W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić czynność
podlegającą opłacie.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:











pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne
i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa,
korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych
z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi,
jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie maja miejsca stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
jednostki budżetowe,
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie
czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają
dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej
albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo
rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych
nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej
związanych z ochroną przyrody.
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4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów.
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
1. Po złożeniu kompletnego wniosku przeprowadza się oględziny w terenie.
2. Proces uzyskania zezwolenia trwa ok. 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
3. Sprawy skomplikowane mogą spowodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.
6. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa.
7. OSOBY DO KONTAKTU
Anna Poznańska
tel. (067) 263 26 40 wew. 41, pok. 14
e-mail: a.poznanska@zlotow.pl
8. INFORMACJE DODATKOWE
1. 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 2016 r., poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” - jeżeli drzewo
lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
3. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) 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 2015 r. poz. 1892);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
4. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku
wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym, niebędącym podmiotem, o którym mowa w ust. 2 art. 83.
5. 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
drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może
być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
6. Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie przyspieszyć sprawę.
7. Brak kompletu wymaganych dokumentów spowoduje wezwanie wnioskodawcy do ich uzupełnienia.
8. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany
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do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku
we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
9. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).
10. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat
i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):
 krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 krzewów na terenach pokrytych roślinnością 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;
 drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego;
 drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach;
 drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych
lub zoologicznych;
 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 strony wału;
 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;
 drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego
organu;
 drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego
ochroną krajobrazową;
 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;
 prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli
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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;
 drzew lub krzewów należących do gatunków odstawie art. 120 ust. 2f.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach,
w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania
zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia
oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną
przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew (art. 83f ust. 2).
12. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się
w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie
drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną
przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew (art. 83 f ust. 3).
13. Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody
posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz uszkodzenie drzewa spowodowane
wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa podlega administracyjnej karze pieniężnej,
którą na terenie Gminy Miasto Złotów wymierza burmistrz (art. 88 ust. 1).
14. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-3, ustala się w wysokości
dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa
lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się
w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ust. 1).
15. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. ust. 1 pkt 4, ustala się w wysokości opłaty
za usunięcie drzewa, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4, ustala się w wysokości opłaty za usunięcie
drzewa, o której mowa w art. 84 ust. 1, pomnożonej przez 0,6 (art. 89 ust. 2).
9. WZORY WNIOSKÓW
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
Imię i nazwisko

Data

Opracował

Anna Poznańska

02.02.2017 r.

Zatwierdził

Sylwia Muzioł

02.02.2017 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Anna Poznańska
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