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W sprawie:
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach będących
własnością gmin, nie będących gruntami leśnymi

1. Od czego zacząć?
Wniosek składa właściciel nieruchomości lub jej posiadacz za zgodą właściciela terenu. Zgoda
nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
− spółdzielnię mieszkaniową;
− wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
− posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Wniosek składa również właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
– jeżeli drzewo lub krzew zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń. Wniosek powinien spełniać
wymagania art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
Brak opłat
3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (tel. 77 418-52-18, wew. 170, 171 lub
174, rolnictwo@powiatkluczborski.pl).
4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?
Wydanie zezwolenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia
wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania
odwołania. Do terminów określonych wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy (niekompletność wniosku), albo
z przyczyn niezależnych od organu, np. brak możliwości przeprowadzenia oględzin drzew lub
krzewów (pokrywa śnieżna). Termin ten może ulec wydłużeniu także ze względu na
wymagane uzgodnienie projektu zezwolenia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
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5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Odbioru zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dokonuje osobiście wnioskodawca lub
osoba posiadająca pełnomocnictwo, albo jest wysyłane za pośrednictwem poczty na adres
wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
art. 83 - 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
Przestrzegać warunki i obowiązki nałożone w wydanym zezwoleniu na usunięcie drzew lub
krzewów.
8. Co przysługuje wnioskodawcy?
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Starosty
Kluczborskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
9. Wzór wniosku do pobrania:
W Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pokój nr 302 lub 307, na stronie
internetowej powiatu kluczborskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Kluczborku pod adresem:
http://www.powiatkluczborski.pl/karty_uslug/rolnictwo/KU_9_ROS.doc
DODATKOWE UWAGI:

Brak uwag

Godziny urzędowania
Starostwa Powiatowego w Kluczborku:
Poniedziałek
godz. 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek
godz. 7.00-15.00
Opracował: Wacław Wnętrzak

Zatwierdził: Mieczysław Czapliński

2

