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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW STANOWIĄCYCH 

WYWROTY LUB ZŁOMY NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH 
WŁASNOŚCIĄ GMINY 

2. Cel usługi 

Usługa umożliwia usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy na terenach 

nieruchomości będących własnością gminy 

3. Kogo dotyczy  Wójt, Burmistrz, Prezydent 

4. Miejsce składania 
dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter)  

5. Miejsce załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec; pokój nr 
219 (II piętro), Tel. 17 78 00 459 

6. Sposób załatwienia 
sprawy 

 
Przyjęcie zgłoszenia, oględziny, protokół z oględzin wraz z dokumentacją 

fotograficzną  

 

7. Wymagane 
dokumenty 

 

1. Zgłoszenie powinno zawierać:  

 imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i 

właściciela nieruchomości 

 informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz 

liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów,  

2. Załączniki do wniosku: 

 oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania 

nieruchomością złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań 

 zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew 

lub krzewów (oryginał), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej 

właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem 

 a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte 

drzewo lub krzew. 

 

8. Opłaty 

 
Zgłoszenie zwolnione z opłat skarbowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 

roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.2018. poz. 1044 z późn. zm.)  

9. Czas / termin 
załatwienia sprawy 

 

W ciągu miesiąca.   
 

10. Tryb odwoławczy  
---------- 

http://www.powiat-mielecki.pl/
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/
mailto:starostwo@powiat-mielecki.pl


11. Podstawa prawna 

 
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 r. Poz. 142 ze 

zm.) – art. 90 w związku z art. 83, 
2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096) - art. 35, 77, 104, 106 § 1 i 2, 107  
 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 

 


