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ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek ABŚ-16/1 

KARTA USŁUGI 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu 

do nieruchomości będących własnością gminy 

PODSTAWA PRAWNA: 

− art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r., poz. 1098) 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1) wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 

2) załączniki do wniosku: 

• zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i/lub krzewów, 

• oświadczanie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego, 

• oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy 

o ochronie przyrody (dotyczy: spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot 

mieszkaniowych), 

• rysunek, mapę 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 

1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzew i/lub krzewów  

w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących 

lub projektowanych na tej nieruchomości,  

• projekt planu : 

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, 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 z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub 

b) przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, 

mapy albo projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, 

gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie 

ich wykonania, 
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• decyzję 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 2008r.  

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 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 

ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane. 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

nie podlega opłacie skarbowej 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19 (I piętro) 

tel./fax 65 322 40 06 

godziny urzędowania wydziału: 

poniedziałek:  800-1600, wtorek- piątek:  700-1500 

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl  

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

− niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,  

− nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa 

jest szczególnie skomplikowana 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie 

za pośrednictwem Starosty Rawickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

UWAGI: 

 

 

mailto:budownictwo@powiatrawicki.pl

