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Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów AS-2.2
dokument potwierdzający tytuł prawny władania 
nieruchomością, na której rosną drzewa i/lub 
krzewy planowane do usunięcia
zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie
drzew lub krzewów (oryginał) wówczas, gdy 
posiadacz działki nie jest właścicielem terenu ani 
jego wieczystym użytkownikiem
oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o 
udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia 
wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów członkom spółdzielni, 
właścicielom budynków lub lokali niebędących 
członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym 
członkami spółdzielni, którym przysługują 
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali 
zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie 
przyrody
 oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej 
o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia 
wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów członkom wspólnoty zgodnie 
z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
oświadczenie o posiadanym prawie własności 
urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu 
cywilnego
rysunek lub mapę określające usytuowanie drzew
lub krzewów w odniesieniu do  granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości albo wykonany przez projektanta 
posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane projekt zagospodarowania działki lub 
terenu  w przypadku realizacji inwestycji, dla 
której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
w przypadku planowania nasadzeń lub 
przesadzeń do wniosku należy dołączyć projekt 
planu wykonany w formie rysunku, mapy lub 
projektu zagospodarowania działki lub terenu 
oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie 
drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym 
terminie ich wykonania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
albo postanowienie w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
oddziaływania na obszar Natura 2000, w 
przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego 

wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
postanowienie uzgadniające wydawane przez 
właściwego regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska w ramach ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 
wymagana lub została przeprowadzona na 
wniosek realizującego przedsięwzięcie
zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych
na czynności podlegające zakazom określonym 
w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1  
ustawy o ochronie przyrody - jeżeli zostało 
wydane
kopia decyzji o pozwoleniu na budowę
dokumentacja fotograficzna drzew lub krzewów 
(opcjonalnie)
oryginał lub urzędowo poświadczona kopia 
pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia 
pełnomocnik wraz z dowodem uiszczenia opłaty 
skarbowej za złożenie dokumentu
w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: 
pełnomocnictwo, upoważnienie lub uchwała 
zarządu dot. wystąpienia o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzewa lub krzewu w imieniu 
wspólnoty

Miejsce załatwienia sprawy 

Wydział Inżynierii Środowiska pok. 317

Opłaty 

Opłata skarbowa: 

17,00 zł - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

➔ Opłatę skarbową można wnosić: 

kartą płatniczą na stanowisku w trakcie 
załatwiania sprawy

przez wpłatę na rachunek bankowy:
Gmina Bytom
60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

gotówką na poczcie bez dodatkowych opłat 

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat 
za granicą na stronie https://www.bytom.pl/dla-
mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 
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Termin załatwienia sprawy 

średni czas realizacji – 1 miesiąc w przypadku 
kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Bytomia w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. 

Podstawa prawna

Art. 83 – 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody.

Uwagi

W przypadku wątpliwości wszelkich informacji 
udziela Wydział Inżynierii Środowiska.

Formularz wniosku

Dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz 
w Punkcie Informacyjnym wniosek AS-2.2.
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