
 

 

KARTA USŁUG NR: RI 17 

URZĄD MIASTA BRZEZINY 
WYDZIAŁ  ROZWOJU  INFRASTRUKTURY  I  MIENIA – RI 

Strona nr 1  

Stron 2  

Zmiana  

 

Nazwa usługi:  

USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr.151, poz.1220 ze 

zm./ 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 ze zm./ 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew /Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm./ 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek zawierający: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela 

urządzeń, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody;  

2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, 

o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody;  

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;  

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;  

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;  

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;  

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;  

8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i 

obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

DRUK WNIOSKU DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ   www.brzeziny.bip.net.pl  

2. Załączniki:  

- Tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości, 

decyzja o nabycie spadku, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały 

zarząd lub umowa dzierżawy, wypis z ewidencji gruntów lub inny dokument) – do wglądu lub 

kserokopia, 

- Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i 

obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości; 

- Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku gdy 

posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem; 

- Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność; 

- Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

 

Opłaty:  

Zwolniono od opłaty skarbowej: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 

225, poz 1635) – cz. III, ust. 44, kol. 4, pkt 6. 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
      Do miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące 

 

Miejsce załatwienia sprawy:  

 Wydział: Rozwoju Infrastruktury i Mienia, Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16   

 Nr pokoju: 305, III piętro 

 Nr telefonu /0-46/ 874-22-24 wew. 317, faks /0-46/ 874-27-93, e-mail  nowak@brzeziny.pl  

 Godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00 

 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Brzeziny  

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

http://www.brzeziny.bip.net.pl/
mailto:nowak@brzeziny.pl


Uwagi:  

1. Przy składaniu wniosku o usunięcie drzew lub krzewów rosnących na granicy dwóch nieruchomości 

wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu działek. 

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu położonego w strefie ochrony konserwatorskiej 

musi zostać uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

3. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usuniecie drzew lub krzewów. 

4. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:   

a) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;  

b) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej;  

c) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków;  

d) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub 

funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;  

e) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;  

f) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;  

g) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;  

h) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z 

zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;  

i) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;  

j) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków 

rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;  

k) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub 

ochrony siedlisk przyrodniczych;  

l) z grobli stawów rybnych;  

ł) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i 

utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie 

przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń. 

5. Obowiązek uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta Brzeziny zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

przyrody nie dotyczy drzew lub krzewów: 

- w lasach, 

- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną 

krajobrazową, 

- na plantacjach drzew i krzewów, 

- których wiek nie przekracza 10 lat, 

- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych, 

- 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 wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej 

niż 3 m od stopy wału, 

- 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, 

- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, 

- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z 

utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

 

Miejsce na notatki:  

 
 


