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KARTA  USŁUG 

 
RiOŚ-1 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, pokój nr S14, S13                             

w godzinach: 7:30 – 15:30, telefon kontaktowy: (56) 683-53-80, 81 wew. 141, 131 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 

zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

F1/RiOŚ-1 wniosek spełniający warunki określone w art. 83 ustawy o ochronie przyrody. 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie 

własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, złożone pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

− Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, złożona pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. (zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: 

spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd 

nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1892), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika 

wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym niebędących spółdzielnią 

mieszkaniową, wspólnotą mieszkaniową, o której mowa powyżej oraz zarządcą nieruchomości będącej 

własnością Skarbu Państwa). 

− Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o 

wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

− Rysunek, mapa 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 - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w 

odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości; 

− 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 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 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało 

wydane. 

− 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 drzewa lub krzewu  

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub 
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terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym 

terminie ich wykonania. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Wydanie decyzji administracyjnej. 

OPŁATY 

Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia  z dnia 28.09.2007 r. 

Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330). 

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty też za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePuap, 

dołączając zamieszczone formularze do załatwienia danej sprawy, do formularza ogólnego (osoby posiadające 

podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePuap). 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

Biuro Podawcze lub Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 

przy Placu Tysiąclecia 25. 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wydanie decyzji  następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

TRYB  ODWOŁAWCZY 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

FORMULARZ  DO POBRANIA 

Wniosek sporządzony własnoręcznie wg wytycznych podanych w karcie usługi. 

REJESTR ZMIAN 

03.09.2010 r. – zmiana numeru pokoju oraz konta bankowego 

10.02.2011 r. – aktualizacja danych dotyczących aktów prawnych oraz zmiana miejsca składania wniosków 

28.05.2011 r. – zmiana numeru pokoju oraz numeru telefonu wewnętrznego 

17.10.2011 r. – zmiana numeru telefonu wewnętrznego 

03.04.2012 r. – wpisanie odnośnika do wniosku 

23.10.2013 r. – aktualizacja danych dotyczących aktów prawnych, wymaganych dokumentów, nr faksu oraz nr 

pokoju 

07.02.2017 r. – aktualizacja danych dotyczących aktów prawnych i wymaganych dokumentów 

30.01.2020 r. - aktualizacja danych dotyczących aktów prawnych oraz zmiana adresu e-mail. 

 

 


