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Karta usługi Nr 30 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWLUB KRZEWÓW 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Urząd Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 

Referat Inwestycyjno-Gospodarczy 

tel. (25) 631-28-97 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 

ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Katarzyna Mędza - inspektor 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa 

z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby 

fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z 

działalnością gospodarczą. 

Zgłoszenie należy złożyć w biurze obsługi klienta lub w  pokoju nr 

24. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Zgłoszenie 

 Mapa  lub rysunek określająca usytuowanie drzewa na 

nieruchomości 

 Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, (jeżeli 

zgłaszający ustanowił pełnomocnika) 

 Dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone 

pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z 

tej opłaty 

OPŁATY 
 

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem 

udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.  

Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki 

tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę 

skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do 

zwolnienia z tej opłaty). 
 

 

 

CZAS ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje 

oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia 

drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w 

przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu 

każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony 

drzewa. 

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze 

decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.  

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji 

administracyjnej w placówce pocztowej operatora.   

 

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa 

(nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszajacą, 

nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze  

postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem 
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nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie 

postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta 

Gminy Skórzec 

INNE INFORMACJE 

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność 

osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością 

gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na 

wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, 

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 

oraz platanu klonolistnego, 

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

FORMULARZ DO 

POBRANIA 

Druk zgłoszenia do pobrania w pokoju nr 24 lub w biurze obsługi 

klienta. 

PODSTAWA PRAWNA 

Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – 

art.83f ust.4-20 wprowadzony art.1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1074) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.) 

 

Opracowała: Katarzyna Mędza 

 


