
 

IK/GK/06 
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW LUB  

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW 

 
 

Dotyczy 
Wydania zezwolenia dla osób prawnych 

na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
lub wyrażenia zgody dla osób fizycznych 

na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 55). 
 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Miasta w Jaśle, Wydział Gospodarki Komunalnej 
38 - 200 Jasło, ul. Sokoła 8, I piętro, pokój nr 8 tel. 13 44 86 347.  
Urząd czynny: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, 
                          piątek: 7.30 – 14.00. 
 

Wymagane dokumenty: 
1. Wydanie zezwolenia dla osób prawnych na usunięcie drzew i krzewów z terenu 

nieruchomości. 
a) Wniosek skierowany do Burmistrza Miasta Jasła w sprawie wydania decyzji 

zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów – wg formularza FO/IK/GK/06/01; 
b) Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów 

w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem; 
c) Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość 

stanowi współwłasność; 
d) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub odpis 

poświadczony za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie); 
e) Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa; 
f) 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; 

g) W razie zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz 
należy sporządzić w postaci osobnego załącznika do wniosku; 

h) W przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę 
mieszkaniową – oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa 
w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody; 

i) 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 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; 

j) 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 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane. 

 
2. Wyrażenie zgody dla osób fizycznych na usunięcie drzew i krzewów z terenu 

nieruchomości. 
a) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów skierowane do Burmistrza 

Miasta Jasła wg formularza FO/IK/GK/06/02; 
b) Mapa lub odręczny rysunek określający usytuowanie drzewa na nieruchomości; 
c) Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym 

właścicielem); 
d) Pełnomocnictwo w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis 

poświadczony za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie); 
e) Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. 

 

Sposób załatwienia sprawy 

Wniosek w sprawie wydania decyzji lub Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów 
składane jest w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pokój nr 19. 
 
Opłaty 

1. Wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. 
a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

posiadacz nieruchomości ponosi opłaty z tytułu wydania zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów, chyba że zachodzi przesłanka do zwolnienia z opłat określona 
w art. 86 ust. 1 niniejszej ustawy; 

b) Wniosek i decyzja są zwolnione z opłaty skarbowej; 
c) Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. 

2. Wyrażenie zgody dla osób fizycznych na usunięcie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości. 
a) Zgłoszenie zwolnione z opłaty skarbowej.  
b) Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. 

 

Czas załatwienia sprawy 
1. Wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. 

Miesiąc od daty złożenia kompletnego Wniosku, a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych dwa miesiące.  

2. Wyrażenie zgody dla osób fizycznych na usunięcie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości. 
a) W terminie do 21 dni od daty złożenia kompletnego Zgłoszenia dokonywane są 

oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów. 



b) Brak sprzeciwu Burmistrza Miasta w terminie do 14 dni od daty sporządzenia 
Protokołu z oględzin skutkuje wyrażeniem tzw. zgody domyślnej na usunięcie 
drzew i krzewów.  

 

Inne informacje istotne dla interesantów 
1. W przypadku osoby fizycznej, która zamierza usunąć drzewa lub krzewy na cele 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagane jest złożenie Wniosku 
o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
wg formularza FO/IK/GK/06/01. 

2. W przypadku nieowocowych drzew lub krzewów, które nie rosną w lasach, a rosną na 
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód 
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 

srebrzystego; 
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego; 
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 


