
 
Starostwo Powiatowe w Mielcu 

ul. Wyspiańskiego 6 
 39-300 Mielec 

tel.: 17 78 00 400     fax: 17 78 00 530 

www.powiat-mielecki.pl;  
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/  

e-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl   

1811.OS.067 

Nazwa Wydziału 
 

Wydział Ochrony 
Środowiska 

Data aktualizacji 
2019-08-14 

KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU 

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY 

2. Cel usługi 
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów będących 

własnością gmin.  

3. Kogo dotyczy  Jednostki samorządu terytorialnego  

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 

 
W formie decyzji administracyjnej - zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia 

na usunięcie drzew lub krzewów. 

 

7. Wymagane 
dokumenty 

 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:  

 imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela 

nieruchomości 

 oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru 

działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją 

gruntów 

 nazwę gatunku drzewa lub krzewu 

 obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku 

gdy na tej wysokości drzewo 

· posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

· nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony 

drzewa 

 wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w m2 

 miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz  

termin posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub 

krzewy 

 wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

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 

 rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu 

do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości lub Wykonany przez projektanta 
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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 odniesieniu do 

granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 

projektowanych na tej nieruchomości. Oznaczenie drzew lub krzewów 

przeznaczonych do usunięcia wykonać w formie inwentaryzacji zieleni 

(wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją 

z określeniem: 

· a)  gatunków drzew i krzewów, 

· b) obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy 

na tej wysokości drzewo 

 posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

 nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej 

korony drzewa 

· c)  wysokości drzew i zasięgu ich koron, 

· d) powierzchni porośniętej krzewami w m2, 

· e)  stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz 

zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia 

(wycinki lub przesadzenia) na mapie. 

 Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz graficzną na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania i 

uzbrojenia działki lub terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2012 r. poz. 462). Oznaczenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z 

normą PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne 

stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. 

 projekt planu na podstawie art. 83b ust. 1 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody 

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 usuwane drzewa i krzewy w 

rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska 

 b) przesadzenia drzewa lub krzewu wykonany w formie rysunku, mapy lub 

projektu zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu oraz informację o 

liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym 

terminie ich wykonania 

 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, ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane. 

 zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych 

lub posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii 

mapy zasadniczej. 

3. Dokumenty wymagane w postępowaniu w przypadku prowadzenia 

inwestycji 

 kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub ostatecznej 

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (WZ) lub ostatecznej decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP), a w przypadku 

robót, dla których decyzja pozwolenia na budowę nie jest wymagana - 

oświadczenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na podstawie 

zgłoszenia lub zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zamiaru wykonania 

robót budowlanych 

 kserokopia projektu zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna) 

zatwierdzona przez Wydział Architektury lub inny organ wydający 

pozwolenie na budowę. W przypadku decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

kserokopia projektu zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna), 

sporządzona przez architekta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych 



 projekt układu zieleni dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii 

mapy zasadniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.  poz. 

462) 

4. Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - gdy 

złożony wniosek nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w 

przepisach prawa organ wzywa do usunięcia braków w terminie siedmiu dni 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

8. Opłaty 

 
Wniosek i decyzja zwolniona z opłat skarbowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 

listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.2018. poz. 1044 z późn. zm.) - art. 

7, pkt. 3. 

 Opłata z tytułu usunięcia drzew lub krzewów naliczona w decyzji i wpłacana na konto 
odpowiedniej Starostwa Powiatowego w Mielcu – nr konta podany w decyzji. 

 

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa 
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 

 
 
Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Powiatu 
Mieleckiego: Bank PKO Bank Polski S.A. 96 1020 4391 0000 6802 0167 5545 lub 

we wpłatomacie w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu lub w kasie Urzędu 
Miasta Mielca, ul. Żeromskiego 26, 39 – 300 Mielec. 
 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z 
informacją jakiej dotyczy sprawy. 
 

9. Czas / termin 
załatwienia sprawy 

 
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia złożenia kompletnego wniosku.  
 
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony 
zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy. 
 

10. Tryb odwoławczy 

 
Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, 39 – 400 Tarnobrzeg, za 
pośrednictwem Starosty Powiatu Mieleckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 
(art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego). 
 

11. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018. poz. 
142 wraz z późn. zm.) – art. 90 w związku z art. 83, 

2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. 2018, poz. 2096 zez zm.) - art. 35, 77, 104, 106 
§ 1 i 2, 107  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2018. poz. 
1044, wraz z późn. zm.) - część IV 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 


