URZĄD MIASTA W MSZANIE DOLNEJ
UL. PIŁSUDSKIEGO 2; 34- 730 MSZANA DOLNA
tel. 18 3310 417 wew.203
KARTA INFORMACYJNA ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW
LUB KRZEWÓW

(obowiązuje od 28.08.2015)
I. Podstawa Prawna


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 627 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski


wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodny z art. 83b ustawy
o ochronie przyrody

III. Wymagane załączniki










Zgoda właściciela nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa lub krzewy- dotyczy
tylko wnioskodawcy nie będącego właścicielem, wieczystym użytkownikiem, zarządcą
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności , o której mowa w art. 83 ust 4, zawierające
obowiązkową klauzurę następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”- dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych i
zarządów wspólnot mieszkaniowych.
Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta 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.
Projekt planu:
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 dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony
środowiska 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;
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w
przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego
dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego
przedsięwzięcie;







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,
jeżeli zostało wydane.
Pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej wys. 17 zł( lub podanie podstawy
prawnej zwolnienia z opłaty skarbowej)- dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez
pełnomocnika
Umowę zawartą przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem
gruntu, dotyczącą odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy.

IV. Opłaty



brak opłat
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy
uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z
opłaty skarbowej).

Numer konta: 67 88080006 0010 0000 0563 0037
V. Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
VI. Miejsce załatwienia sprawy:
ul. Piłsudskiego 2; 34- 730 Mszana Dolna ; tel: 18 33 10 059 wew. 203
VII. Godziny pracy
-poniedziałek: 8:00- 16:00
-wtorek- piątek: 7:30- 15:30
VIII. Jednostka odpowiedzialna
Ochrona Środowiska, pokój 203 (II piętro)
IX. Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza
Miasta w Mszanie Dolnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
X. Uwagi
Zasady usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez Burmistrza na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela nieruchomości;
● jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę
właściciela,
● zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

a) użytkownika wieczystego;
b) spółdzielnię mieszkaniową;
c) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
d) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
2) właściciela urządzeń służących do doprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej
oraz innych urządzeń podobnych, które nie należą do części składowych nieruchomości a
wchodzą w skład przedsiębiorstwa – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych
urządzeń (art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).
Uwaga!
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni,
właścicieli budynków lub lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osoby nie będące
członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd
wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na
zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu
terminu na zgłaszanie uwag.
Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na
budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu
nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Nie jest wymagane uzyskania zezwolenia na usunięcie:
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991
r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów
położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego
i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także
utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp
śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na
potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego,
albo planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
12) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe
służby ustawowo powołane do
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
13) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg,
zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne
podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią
złom lub wywrot. (W terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, podmioty określone w
pkt 12 i 13 przekazują Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna informacje o terminie, miejscu i
przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów)
14) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.

Data aktualizacji: 08/09/2015

