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NAZWA SPRAWY: 

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz 
ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów dla terenów, których właścicielem są 

gminy 

PODSTAWA PRAWNA:   

Art.83 i art.  90  ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 
ze zm.). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych 
rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306).  

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 
zawierający: 

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości (*), 
b) tytuł prawny władania nieruchomością, 
c) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 
d) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 
e) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 
f) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 
g) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. 
 
(*) JeŜeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub uŜytkownikiem wieczystym  - do 

wniosku dołącza się zgodę jej właściciela 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:   

Zwolnione z opłaty skarbowej 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:   

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, mający siedzibę przy 
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów I piętro, tel. 25 792-20-31. Interesanci przyjmowani są w godzinach 
pracy Starostwa 

TERMIN ODPOWIEDZI:   

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: 
– do 1 miesiąca, 
– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.  

TRYB ODWOŁAWCZY:   

Odwołania od decyzji wnoszone są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za 
pośrednictwem Starosty Węgrowskiego  w terminie 14 dni od daty otrzymania.  

UWAGI:   

Z uwagi na potrzebę uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska projektu decyzji na 
usunięcie drzew/krzewów w obrębie pasa drogowego drogi publicznej termin załatwienia sprawy moŜe być 
dłuŜszy niŜ 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.   



ZAŁ ĄCZNIKI:   

1. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i 
obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości 

2. Tytuł prawny władania nieruchomością 

PLIKI DO POBRANIA:   

brak 


