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Karta usług 
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Wydanie 1 

 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieleśnych  

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjnej, I piętro, pokój nr nr 111, 
tel. 134309754. 

Osoba 
odpowiedzialna 

Wiesław Kielar – podinspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew i (lub) krzewów lub 
odmowa wydania zezwolenia. 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i (lub) krzewów. 
2. Załączniki:  

 tytuł prawny władania nieruchomością (kopia aktu własności ziemi lub 
aktu notarialnego lub wypisu z ewidencji gruntów lub wypisu z księgi 
wieczystej), 

 rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu  
w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących na tej nieruchomości.  

Formularz do 
pobrania 

www.miejscepiastowe.pl 

Opłaty Opłata za usunięcie drzew lub krzewów ustalana jest na podstawie stawki 
zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa lub od wielkości 
powierzchni pokrytej krzewami.  

Czas załatwienia 
sprawy 

Do miesiąca, a w przypadku spraw wymagających dodatkowych wyjaśnień do 
dwóch miesięcy. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Miejsce Piastowe w terminie 14 dni licząc od daty 
otrzymania decyzji. 

Inne informacje Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę może wystąpić posiadacz 
nieruchomości, a jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do 
wniosku dołącza zgodę jej właściciela. W przypadku współwłasności, 
wymagana jest zgoda współwłaścicieli.  
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu. 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.). 

 
 

Opracował: 
Wiesław Kielar 
Podinspektor 
dn. 2011-07-12 

Sprawdził: 
Jan Węgrzyn 
Kierownik Referatu GP 
dn. 2011-07-13 

Zatwierdził: 
Marek Klara 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
dn. 2011-07-14 
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