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Opracował: Grzegorz Łagowski – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 26.04.2022 
Sprawdził:  Krzysztof Matejek – Sekretarz  – 26.04.2022 
Zatwierdził: Burmistrz Kolbuszowej– 26.04.2022. 

Karta Usługi  
Nr OŚiGW/3 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

Podstawa prawna 

1. Art. 83-86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /teks jednolity Dz. U z 
2020r. poz. 55 ze zm./ 

2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca  2017r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów, 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pokój nr 2, tel. (17) 2271-333 wew. 340,503,504 

Sposób załatwienia 
sprawy  

 sprawdzenie wniosku pod względu formalnym 

 przeprowadzenie dowodu z oględzin z udziałem wnioskodawcy 

 ocena zebranych dowodów w sprawie 

 wydanie decyzji 

Wymagane  
dokumenty  

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać: 

 imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości 

 tytuł prawny władania nieruchomością (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest 
właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela) 

 nazwę gatunku drzewa lub krzewu: obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 
130 cm 

 przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew 

 przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu 

 wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy 

Wymagane 
formularze i miejsce 
ich udostępnienia 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - druk dostępny na 
stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w biurze referatu 
przy ul. Piłsudskiego 6/10 

Opłaty Nie dotyczy 

Termin załatwienia 
sprawy  

Ustawowo do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 2-mce 

Tryb odwoławczy  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza 
Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Pozostałe Informacje 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez 
wnioskodawcę nie wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza.  

http://www.kolbuszowa.pl/

