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UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA
LUB KRZEWU

Data aktualizacji:
2018.01.16

I. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:
1. Złożenie wniosku na formularzu nr F02500 w Biurze Obsługi Klienta (parter ratusza).
2. Weryfikacja wniosków – Wydział Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel. 068/376-07-94
3. Forma załatwienia sprawy – wydanie decyzji.
II.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1-go miesiąca – zgodnie z art. 35 i 36 kpa.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia nr F02500 (formularze dostępne w Biurze Obsługi Klienta, w Wydziale
Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 9 oraz do pobrania na www.szprotawa.pl);
2. Oświadczenie o
posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń;
3. Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości;
4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji - dot. spółdzielni mieszkaniowych i zarządców
mieszkaniowych;
5. Rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki lub terenu określające usytuowanie drzewa lub
krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych
na tej nieruchomości;
6. Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa
i krzewy 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;
7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, oraz postanowienie
uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach
ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
8. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom;
9. Pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę.
IV. KIEDY UZYSKANIE ZEZWOLENIA NIE JEST WYMAGANE:
Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usunięcia:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego;
6) drzew lub krzewów owocowych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
8) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
9) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty.
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V. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU
W przypadku, gdy drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel
nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Burmistrza Szprotawy,
jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
VI. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
- 0 zł.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
VIII. PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r;
- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r.
IX.UWAGI:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia;
2. Oświadczenia wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
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