
 

 

 

KARTA USŁUG NR: IGPOS 84 

 

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Strona nr 1 

Stron 2 

Zmiana 

19.06.2017 

Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  2016 poz. 23 z późn. zm.); 

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełnione zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew wraz z załącznikiem - formularze wniosku  i 

zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój nr 9 lub na stronie internetowej www.miedziana.gora.pl; 

2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku należy 

dołączyć zgodę jej właściciela. 

Opłaty:  Zwolnienie z  opłaty skarbowej  

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 35 dni (21 dni na oględziny od dnia zgłoszenia + 14 dni na 

wniesienie sprzeciwu od dnia oględzin) 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Anna Socha 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Przyrody 

Nr pokoju: 9 

Nr telefonu: 41 303-16-26 wew. 41 fax. 41 303-16-05  

Godziny pracy: poniedziałek – 8
00

 - 16
00

, wtorek – piątek – 7
30

 - 15
30

 

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedziana Góra w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

Uwagi: 
1. Zgłoszenie można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (II piętro); 

Miejsce na notatki: 
W przypadku usunięcia drzew rosnących na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, 

właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Wójta, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli 

obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

5.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,  

z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

6.  Wójt, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio: 

1) nazwy gatunku drzewa; 

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa. 

7.  Z oględzin sporządza się protokół. 

8.  Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, 

w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł 

sprzeciwu w tym terminie. 

9.  W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy organ,  

w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. 

10.  Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 8. 



11.  Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39
1
 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu 

teleinformatycznego. 

12.  Wójt, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w 

ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 

13.  W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie 

drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4. 
 

Opracowała:  

Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony 

Przyrody 
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Sprawdził:  

Kierownik Referatu IGPOS 
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Zatwierdził:  

Wójt Gminy Miedziana Góra  

Zdzisław Wrzałka 

 

Urząd Gminy  Miedziana Góra 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18 

 tel. 41 303-16-26 fax. 41 303-16-05 e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl 

 www.miedziana-gora.pl 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17938059?cm=DOCUMENT#art%283%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16784712?cm=DOCUMENT#art%2839%281%29%29
mailto:sekretariat@miedziana-gora.pl
http://www.miedziana-gora.pl/

