KARTA USŁUG Nr WŚiL/13
Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
tel. (32) 368 07 00 fax (32) 267 79 33
Usługa: Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
z nieruchomości będących własnością gminy
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (art. 83b ustawy o ochronie przyrody)
Opłata:
Czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony
zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Janusz Hyla – Inspektor
Wydział: Środowiska i Leśnictwa, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin
Nr pokoju: 129 – I piętro
Nr telefonu/faxu: +48 32 368-07-75 / +48 32 36807-77
Godziny pracy: poniedziałek 730-1700, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1400
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej – zezwolenia
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty
Będzińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi:
 Organem właściwym do wydania decyzji na usunięcie drzew lub krzewów, położonych na nieruchomościach
będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu
– jest starosta.
 Jeżeli o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy występuje
inny podmiot, należy dołączyć zgodę wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na usuniecie drzew lub krzewów.
 Zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie przyrody przepisów nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
2) 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 oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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
4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;
8) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
9) 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;
10) 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;
11) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

12) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
13) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną
krajobrazową;
14) 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;
15) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo
powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
16) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury
kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na
zlecenie gminy lub powiatu,
b) 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;
17) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
120 ust. 2f.

