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Usuwanie drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Radomia informuje, że zgodnie z ustawą o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.Dz.U. 2022 poz.916 ze zm. )
na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, w przypadku drzew,
które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
właściciel obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia
drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

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.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,
z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa
na nieruchomości (w załączeniu formularz zgłoszenia wraz z opisaną procedurą).

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Miejskiego w Radomiu
dokona oględzin drzew. Drzewa można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod
warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. W przypadku nieusunięcia drzewa przed
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa będzie mogło 
nastąpić  po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela
nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia
sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, i bez zezwolenia
skutkuje naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych
podmiotów  lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależy od
wielkości obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm.



Zgodnie z ustawą zezwolenie należy  uzyskać w przypadku usuwania drzew, których
obwód na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

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.

I.     Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2022 poz.916 ze
zm. )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2022 poz.2142 ze
zm.).

II.    Wymagane dokumenty:

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia
procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  (Dz.U. poz. 2185),
wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czego
konsekwencją było dodanie w art. 83b:

ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

ust. 4 w brzmieniu:
„4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w
formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska
udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
obsługującego go urzędu”
 

Ww. przepisy obowiązują od dnia 27 stycznia 2023 r.

Wniosek – wzór wniosku w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszej karty
informacyjnej - do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub poniżej w zakładce "Pliki do
pobrania"  (wzór wniosku do złożenia w wersji elektronicznej przez e-PUAP do pobrania



TUTAJ) zawierający:

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela1.
nieruchomości albo właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego;

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo2.
oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49
§ 1 Kodeksu cywilnego;

zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie3.
o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4.

Zgodnie z ww. art. 83 ust. 4 spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób4.
zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali
niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni,
którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd
wspólnoty mieszkaniowej  - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-
dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w
terminie
12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

nazwę gatunku drzewa lub krzewu;5.

obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej6.
wysokości drzewo:

posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,a.

nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;b.

wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;7.

miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz8.
wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej;

rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie9.
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 – określające usytuowanie drzewa lub
krzewu
w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości;

projekt planu:10.

nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,a.
w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie
mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację
przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/


z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

przesadzenia drzewa lub krzewub.

– jeżeli są planowane, 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;

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie1.
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 podlegające2.
stosownym zakazom (określonym w art. 51ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1
pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15), jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.

III.    Opłaty: 

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty1.
skarbowej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie2.
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na
podstawie
art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją
jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie Urzędu Miejskiego (parter) lub na
rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu
numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

IV .   Miejsce składania dokumentów



osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu -
ul. Jana Kilińskiego 30, pok.19

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30  26-600 Radom

elektronicznie  za  pośrednictwem  plat formy  (ePUAP)  na  adres :
/umradom/SkrytkaESP

(Aby  wysłać  wniosek  przez  e-PUAP  należy  zalogować  się  do  portalu  e-PUAP,
następnie  wybrać  z  katalogu spraw:  „Pismo ogólne  do  podmiotu  publicznego”.
Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wniosek, podpisać go
elektronicznie i wysłać.)

Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, podanie należy kierować do
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków adres: Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu 26-600 Radom,  ul. Żeromskiego
53 pok. 345 tel./fax 48 363 85 14, 48 363 92

Jeżeli nieruchomość jest własnością (współwłasnością) Miasta Radomia - z wyjątkiem
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, podanie należy
 kierować do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wnioski w ww. zakresie należy
składać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie –
Delegatura w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom

V.    Forma załatwienia sprawy: 

Decyzja administracyjna

VI.   TERMIN ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Do 1 miesiąca.

Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych 

VII.  TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie. 

VIII. UWAGI: 

IX. PROWADZĄCY SPRAWĘ: 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa pok. 316, 316a,
339,  telefon  48 36 20 704, 48 36 20 651, 48 36 20 726, 48 36 20 237



 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z1.
siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior2.
Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować
pod adresem  e-mail:

iod.kontakt@umradom.pl

        3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

        4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia  2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia
prawnego obowiązku ciążącego na administratorze)

obowiązek prawny wynikający z  art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z 2022 r., poz.916 ze zm.)

obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.
z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek
zarchiwizowania sprawy.

5.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  wyłącznie  podmioty

mailto:iod.kontakt@umradom.pl


uprawnione  do  pozyskania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa
w szczególności:

służby;  organy  administracji  publicznej;  państwowe  i  samorządowe  jednostki
organizacyjne oraz inne podmioty –  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
publicznych.

6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane
będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  określonego  w  pkt  3,  zgodnie
z terminami wskazanymi dla poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa
Rady  Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

7.  Posiada  Pani/Pan  następujące  prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych
osobowych:

prawo dostępu do treści swoich danych

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych

prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia  2016 r.;  proszę o  kontakt  z  Inspektorem   danych Osobowych w celu
uzyskania  wyjaśnień  oraz  ma  Pan/Pani  prawo  do  powiadomienia  o  naruszeniu
przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

9.  Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,
a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  uniemożliwienie
Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3.

 

Słowniczek pojęć:

tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami
funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne,
a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne,
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na
terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom,
lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym

drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo
zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek



okresie podczas rozwoju rośliny

krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych
pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem

wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych,
wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy
budowlanej

złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy
złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w
ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej

żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych
drzewa lub krzewu

zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem
w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz.U.2022.672 ze zm.)
lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami
szaty roślinnej tego terenu

plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha,
założoną w celu produkcyjnym

 

Pliki do pobrania
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa doc, 133.5 KB, 14.11.2022

ZGLOSZENIE_ZAMIARU_USUNIECIA_DRZEWA doc, 111.5 KB, 14.11.2022

Wzór formularza o wyrażeniu zgody na usunięcie drzew objętych zgłoszeniem doc, 72.5 KB,
14.11.2022

Zał. Nr 1 do wniosku OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością doc,
60.5 KB, 14.11.2022

Zał. Nr 2 do wniosku Wzór formularza o wyrażeniu zgody na usunięcie drzew lub krzewów doc, 96
KB, 14.11.2022

Zał. Nr 3 do wniosku Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.
49 § 1 Kodeksu cywilnego doc, 58 KB, 14.11.2022

Zał. Nr 4 do wniosku Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4
ustawy o ochronie przyrody doc, 62.5 KB, 14.11.2022

Oswiadczenie o odstąpieniu od prawa do odwołania od decyzji doc, 62 KB, 14.11.2022

Oświadczenie odstąpienia do wniesienia zażalenia na postanowienie doc, 62 KB, 14.11.2022

Wzór formularza pełnomocnika doc, 73 KB, 14.11.2022
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