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UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – druk NG-10-01 

Druk wniosku do pobrania: 

 w Sekretariacie (parter), 

 lub na stronie internetowej www.nekla.eu 

 I piętro, pokój nr 14. 

Dopuszcza się złożenie wniosku na innym druku niż wymieniony lub napisanego odręcznie. 

Do wniosku należy załączyć: 

 zgoda właściciela nieruchomości – jeżeli jest wymagana; 

 oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 – dotyczy spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych (składane 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; 

 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, 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 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; 

 decyzja 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, jeżeli zostało wydane; 

 pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (17 zł) – jeżeli zostało wydane. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

Złożenie dokumentów:  

 Parter, Sekretariat, tel. (61) 43-86-011, e-mail: nekla@gminanekla.pl 

Odbiór dokumentów:  

Piętro I , Pokój nr 14,  

Godziny obsługi klientów:  

poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w przypadkach 

skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

3. Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu (parter) lub w pokoju numer 14 (I piętro). 

http://www.nekla.eu/
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4. Termin oględzin zostanie wyznaczony przez pracownika zajmującego się sprawą, o czym wnioskodawca 

zostanie poinformowany listownie bądź telefonicznie.  

5. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów zostanie wydane w formie decyzji administracyjnej, przesłanej 

wnioskodawcy za pośrednictwem poczty lub odebranej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.  

6. W przypadku braku podstaw do wydania decyzji o sposobie załatwienia sprawy wnioskodawca zostanie 

poinformowany pisemnie. 

 

OPŁATY 
Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej. 

Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie 

przyrody i aktach wykonawczych.  Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.  

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Poznaniu (Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Gibowski, tel. (61)-43-73-186, e-mail: 

m.gibowski@gminanekla.pl, Pani Marta Kubiak-Łysik tel. (61)-43-73-188, e-mail: m.kubiak-

lysik@gminanekla.pl  

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2009r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 55) 

 Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546) 
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