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Miejsce załatwienia sprawy: 

 Referat Gospodarki Komunalnej, Plac Wolności 16 w Biłgoraju, parter, Biuro Obsługi 

Interesantów, 

 kontakt telefoniczny: 84 686 96 74. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 

Forma załatwiania sprawy: 

1) zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

 w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, organ dokonuje oględzin w terenie, 

 w terminie 14 dni organ może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw, 

 usunięcie drzewa  może nastąpić po 14 dniach od dnia oględzin, jeżeli organ nie wniósł 

sprzeciwu w ww. terminie; 

2) zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów:  

 decyzja administracyjna wydawana po przeprowadzeniu oględzin w terenie. 
 

Wymagane dokumenty i załączniki: 

1) zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

 szkic sytuacyjny lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów przeznaczonych  

do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących, 

budowanych lub projektowanych na tej nieruchomości, 

 zgoda właściciela (lub wszystkich współwłaścicieli) nieruchomości na usunięcie drzew  

i krzewów (jest obligatoryjna, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości), 

 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy właściciela nieruchomości lub użytkownika 

wieczystego reprezentuje osoba przez niego upoważniona; 

2) zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów:  

dokumenty wymagane w pkt. 1 oraz dodatkowo: 

 jeżeli drzewa usuwane są w związku z inwestycją budowlaną, do wniosku należy dołączyć 

kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz kopię projektu 

zagospodarowania nieruchomości, 

 projekt planu 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, lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu 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 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. 

 

Miejsce pobrania wniosku: 

 Biuro Obsługi Interesantów, Plac Wolności 16 w Biłgoraju, 

 strona internetowa BIP Gminy Miasto Biłgoraj: 

      http://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Wniosek_na_usuniecie_drzew_i_krzewow.pdf .  

 

Opłata skarbowa: 

17,00 zł, gdy do wniosku zostanie dołączona kopia pełnomocnictwa. 
 

Termin załatwienia spraw: 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. 
 

Osoba uprawniona do składania wniosku: 

Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, trwały zarządca lub osoba przez nich 

upoważniona. 

 

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Biłgoraj, 

w terminie 14 dniu od daty doręczenia decyzji. 

 

Miejsce składania dokumentów: 

Biuro Obsługi Interesantów, Plac Wolności 16 w Biłgoraju. 

http://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Wniosek_na_usuniecie_drzew_i_krzewow.pdf

