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Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wymagane dokumenty

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (druk AS-
2.1)
rysunek albo mapka określająca usytuowanie 
drzew na nieruchomości
zgoda współwłaściciela nieruchomości
dokument udzielonego pełnomocnictwa (jeżeli 
w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik)
– należy złożyć oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz 
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za 
złożenie dokumentu

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 

Termin załatwienia sprawy

w ciągu 21 dni od daty wpływu kompletnego 
wniosku

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna 

art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody

Uwagi

Zgłoszenia dokonuje się w przypadku zamiaru 
usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych, na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej jeżeli obwody pni drzew mierzone na 
wysokości 5 cm przekraczają: 
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu 
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 
drzew.
Jeżeli obwody pni drzew nie przekraczają ww. 
wartości nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia 
ani dokonania zgłoszenia ich usunięcia. Jeżeli 
obwody pni drzew przekraczają ww. wartości a 
nieruchomość nie stanowi własności osób 
fizycznych lub wycinka związana jest 
z prowadzeniem działalności gospodarczej należy 
uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew. Organ 
w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 
dokonuje oględzin drzew. Po dokonaniu oględzin 
organ, w terminie 14 dni może w drodze decyzji 
administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzew 
może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu 
w tym terminie.
Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia 
oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia 
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu przez 
organ oraz uprawnia do usunięcia drzew.
W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 
miesięcy od przeprowadzenia oględzin usunięcie 
drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego 
zgłoszenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa
będzie mieć związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosły drzewa, usunięte na 
podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela 
nałożony zostanie obowiązek uiszczenia naliczonej 
opłaty za usunięcie drzew.

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu przez organ, uprawniającego 
do usunięcia drzew przed upływem terminu 14 dni 
od dnia oględzin,opłata wynosi 17,00 zł.
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 W przypadku wątpliwości wszelkich informacji 
udziela Wydział Inżynierii Środowiska.

Formularz wniosku

Dostępny na stronie internetowej Urzędu, w Punkcie
Informacyjnym oraz w Wydziale Inżynierii 
Środowiska wniosek AS-2.1.
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