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Podstawa prawna:
- Art. 83 – 83f  ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2018 r   poz.  1614 z późn. zm. ),
- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.  )

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgodnie z art. 83b ustawy wniosek o wydanie zezwolenia (F-OŚRiEG-06-1) wraz z określonymi załącznikami 
(F-OŚRiEG-06-3) (F-OŚRiEG-06-4) (F-OŚRiEG-06-5), według wzoru stanowiącego załącznik do procedury. 

II. OPŁATY:
1.Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
2. Za pełnomocnictwo – 17,00 zł, zwolnienie od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo następuje w przypadku gdy
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego opis, wypis lub kopia:
- jest poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów w sprawach:

• karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
• cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,

- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

Zgodnie z art. 84 ustawy:
1.  Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
2.  Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania 
tego zezwolenia.

3.  W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunię-
cie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właści-
wy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu 
wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.

4.  Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa 
w ust. 3, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu 
ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

5.  Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie 
okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przelicza-
na w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, ul. Konopnickiej 13 pok. nr 21-22, 87 – 410   
Kowalewo Pomorskie, tel. (56) 4756521-22, fax: (56) 6841071,
e-mail:urzad@kowalewopomorskie.pl

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu oględzin w terenie.
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VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom. w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji

VII. UWAGI:
Wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości nie stosuje się do drzew i krzewów:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmiesz-
czenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na 
terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków 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;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej 
do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) 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 prze-
ciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) 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;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z 
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną 
krajobrazową;

12) 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;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawo-
wo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urzą-

dzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejo-
wej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie 
gminy lub powiatu,
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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;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
120 ust. 2f.

Zezwolenie  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów  z  terenu  nieruchomości  wpisanej   do  rejestru  zabytków  wydaje
wojewódzki konserwator zabytków.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do  Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za-
miaru 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.
Zgłoszenie dokonuje się według wzoru stanowiącego załącznik do procedury   (F-OŚRiEG-06-2).  
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie  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.

Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ  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.
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