
Karta usługi Nr   5/RKS 

 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

X osobiście X przez pełnomocnika X listownie X fax X Elektronicznie (e-PUAP) 

 inny:  

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

Osoby będące posiadaczem nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości lub właściciele urządzeń 
służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. 

III. Opis usługi: 

Realizacja wniosku na usunięcie drzewa lub krzewu. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1) Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów. 
 

2) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie 
własności urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. 

 

3) Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu przez wspólnotę 
mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzewa lub krzewu. 

 

4) Rysunek, mapę 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; 
 
5) Projekt planu: 
- 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 lub 
- przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianę drzew lub krzewów oraz 
miejscu i planowanym terminie ich wykonania. 
 

6) Decyzję 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 udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została 
przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

 

7) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym 
ich niszczenia, jeżeli zostało wydane. 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Zwolniono od opłaty skarbowej. 

W przypadku formy realizacji przez pełnomocnictwo: 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej); 

Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 10204027 0000 1302 1219 1849  
Uiszczenia opłaty można dokonać bezpośrednio poprzez przelew bankowy lub w każdym punkcie przyjmowania 
opłat. 



VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Termin realizacji usługi: 
 
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa 
miesiące od dnia wszczęcia postępowania. 

Sposób realizacji usługi: 
 
1) Złożenie wniosku. 
2) Wizja lokalna w terenie z udziałem stron. 
3) Decyzja administracyjna. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Stanowisko ds. zieleni 

Referat/komórka odrębna:  Referat Komunalno - Środowiskowy 

pokój:  301, II piętro telefon bezpośredni 95 748 81 21 

adres e-mail: zielenmiejska@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 
14 dni od daty  jej otrzymania. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu, przesyłając je na adres: Burmistrz Międzychodu, 
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew 
i krzewów na rok 2016 

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

1)   Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.  

 
2)   Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, 

wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
 
3)   Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku 

narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego 
albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

 
4)   W przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością, wymagane są podpisy wszystkich współwłaścicieli. 
 
5)   Gdy nieruchomość nie jest własnością wnioskodawcy, na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów wymagana 

jest pisemna zgoda właściciela. 
 
6)  Przepisów określających, iż usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu 

zezwolenia nie stosuje się do (nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia w przypadku wycinki):  
a) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;  
b) 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;  

c) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:  
 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;  

d) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;  
e) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków lub na terenach zieleni;  
f) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;  
g) 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;  

h) 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;  
i) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;  
j) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane 

z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;  
k) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną 

krajobrazową;  
l) 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;  

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

n) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:  
 jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli 

urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, 
zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub 
inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,  

 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;  

o) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 
przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym. 

 
7)  Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu  
na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.  
 
8)  W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia  
na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, 
organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia 
upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.  
 
9)  Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu 3 lat od dnia 
upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, albo nie 
zachowały żywotności z  przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty 
za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.  
 
10)  Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności  
po upływie okresu 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie 
nasadzeń zastępczych z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana  
w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.  
 
11)  W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie 

drzewa lub krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni 
krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.  
 
12).  Nie nalicza się opłat za usunięcie:  

a) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;  
b) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej;  
c) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;  
d) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach 

budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary gazu, 
energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości 
jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.   

e) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo 
bezpieczeństwu żeglugi;  

f) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;  
g) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:  

 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,  

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu;  

h) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych  
do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu;  



i) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;  
j) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych  

od posiadacza nieruchomości;  
k) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących  

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

l) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych 
ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;  

m) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;  
n) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest 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;  

o) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 

2) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie 
własności urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. 

 

Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 

związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 

być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich. 

 

 

                                                         


