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W y c i n k a   d r z e w   i   k r z e w ó w  

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Inwestycji
Pokój nr 5, tel. 0 25 757 91 50, e-mail: inwestycje@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
                                       poniedziałek            730 – 1700

                                       wtorek – piątek       730 – 1530

                                       czwartek                 dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:

Anna Czyżewska – Inspektor ds. ochrony środowiska, PPOŻ oraz informacji niejawnych 
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów
2. Załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości,
- jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku należy dołączyć
zgodę jej właściciela,
- mapa z zaznaczonym drzewem/krzewem przeznaczonym do wycinki,
- pozwolenie na budowę/zgłoszenie (jeśli wycinka związana jest z budową)

Formularz do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy:

1 miesiąc(wymagane oględziny), w sprawach skomplikowanych do 2 m-cy od złożenia 
wniosku
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Siedlcach w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów



Podstawa prawna

- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn.zm.); 
- Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz.1651 z późn. zm.),              
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie opłat za usunięcie 
drzew i krzewów (Dz.U.z 2016, poz.1354);                                                           
Informacje dodatkowe

Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do:
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 klonolistnego,
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 z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody 
nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) 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 zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe 
służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 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 usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią 
złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 120 ust. 2f.



Sporządził:

Anna Czyżewska

14.09.2016r.

Sprawdził:                    

Sekretarz Gminy

Justyna Miłaczewska

Zatwierdził:                               

Wójt 

Hanna Wocial

.............................................                                                                   ...................................
          (imię i nazwisko)                   (data i miejscowość)

..............................................
                  (adres)

.............................................

.............................................
          (numer telefonu)

    

                                                                             Wójt Gminy Jakubów

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

           Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących
na : 
1. Działce nr  .............................. , położonej w miejscowości ..........................................
    stanowiącej moją własność / dzierżawę / współwłasność* z ........................................
............................................................................................................................................

2. Wnioskowane  do  wycinki  drzewa/krzewy*  (podać  gatunek  drzewa,  ilość  sztuk  oraz
obwód każdego z drzew) to :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo:
    …………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów (w przypadku krzewów
podać powierzchnię z której zostaną usunięte)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się 
drzewa lub krzewy.



2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczy-
stym – dołącza się zgodę jej właściciela

3. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do gra-
nic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nie-
ruchomości. 

                     ...........................................
                                     (podpis wnioskodawcy)

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  jako  właściciel  nieruchomości  z  której  planuję  usunięcie  drzew
(krzewów)* co następuje:
- na w/w nieruchomości prowadzę (nie prowadzę)* działalności gospodarczej.
- granice działki na których rosną przeznaczone do wycinki drzewa są mi znane.

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r.
Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) za składanie nieprawdziwych
zeznań, oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.

………………………………                                                 ………..…………………
     (czytelne podpisy współwłaścicieli )(1)              (czytelny  podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia:
* -  niepotrzebne skreślić;
(1)   -  w  wypadku,  gdy  nieruchomość  jest  współwłasnością  wymagane  są  podpisy  wszystkich
współwłaścicieli

.


