
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów 
Władający nieruchomością (właściciele, uŜytkownicy wieczyści, zarządcy, dzierŜawcy) obowiązani 
są do utrzymania we właściwym stanie drzew oraz krzewów rosnących na terenach będących w ich 
władaniu.  

Na wycięcie drzew lub krzewów w większości wypadków potrzebne jest zezwolenie burmistrza. 
Zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków  
wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.  

 

Załatwienie  sprawy/zadania Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów 

Wymagane dokumenty 1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, 
który powinien zawierać: 
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i 
właściciela nieruchomości; 
- tytuł prawny władania nieruchomością; 
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 
-obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów; 
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. 

Wniosek   * do pobrania w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich,   
   pokój nr 14  

Opłaty Za wydanie zezwolenia: 
zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy 
część III pkt 44 kolumna 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 
r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. 
zm.) 

Jednostka/osoba 
odpowiedzialna 

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich 
Ul. Krasickiego 16 
83-020 Cedry Wielkie 

Miejsce składania 
dokumentów 

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich 
Ul. Krasickiego 16 
83-020 Cedry Wielkie 

Termin załatwienia sprawy Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwić sprawy 
bez zbędnej zwłoki. Sprawy nie wymagające postępowania 
wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku spraw 
wymagających postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się 
nie później niŜ w ciągu miesiąca. W przypadku spraw szczególnie 
skomplikowanych sprawa jest załatwiana nie później niŜ w ciągu 
2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz 880 z późn. zm.); 
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 
2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.); 
 - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 
2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz 
kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P. Nr 77, poz. 828); 
- Kodeks Postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. 



Załatwienie  sprawy/zadania Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów 

(tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji stronie. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Cedry 
Wielkie. 
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. 

Uwagi i dodatkowe informacje 1. Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie 
z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich 
oraz stron biorących udział w postępowaniu. 
2. Wycinka drzew i krzewów moŜe nastąpić po terminie, w 
którym niniejsza decyzja stała się prawomocna. 
3. Nie wymaga się zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów (art. 
83 ust. 6): 
    1) w lasach; 
 2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach 
parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nie 
objętych ochrona krajobrazową;  
      3) na plantacjach drzew i krzewów; 
      4) których wiek nie przekracza 5 lat; 
  5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów 
botanicznych lub zoologicznych; 
      6)  usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z 
obszarów połoŜonych między linią brzegu, a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w 
którym wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów 
przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niŜ 3 m 
od stopy wału; 
        7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a 
takŜe utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują 
tworzenie się na torowiskach zasp śnieŜnych, usuwanych na 
podstawie decyzji właściwego organu; 
      8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie 
decyzji właściwego organu.  
.   

 


