
INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW  
UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie Gminy Sławno może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego 
przez Wójta Gminy Sławno.  

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać: 
 imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, 
 nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 
 obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (jeżeli drzewo rozwidla się  

na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo), 
 przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, 
 przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, 
 wielkość powierzchni, z której zastaną usunięte krzewy. 

 2. Załączniki: 
 tytuł prawny władania nieruchomością (np.: akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych), 
 rysunek lub mapa określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 
nieruchomości, 

 zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy (o ile posiadacz 
nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym), 

 w przypadku współwłasności nieruchomości do wniosku należy dołączyć zgodę 
pozostałych współwłaścicieli na wycięcie drzew lub krzewu, 

 w przypadku, kiedy drzewo lud krzewy rosną w granicy nieruchomości do wniosku należy 
dołączyć zgodę właściciela gruntu sąsiedniego.    

Nie wymaga zezwolenia organu gminy usuwanie drzew lub krzewów: 
 owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków, 
 na plantacjach drzew i krzewów, 
 których wiek nie przekracza 10 lat. 

Miejsce załatwienia sprawy:  
Urząd Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno  
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 44 755-17-81 

Termin załatwienia sprawy: 

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy. 
Opłaty: 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.  

UWAGI: 

1.  W przypadku braku kompletu niezbędnych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpoznania. 

2. Faktycznej wycinki drzew lub krzewów można dokonać dopiero po uprawomocnieniu się 
decyzji zezwalającej na ich usunięcie tj.: po upływie 14 dni od otrzymania decyzji. 

3. Usunięcie drzewa lub krzewów bez wymaganego zezwolenia może skutkować nałożeniem 
administracyjnej kary pieniężnej. Dla przykładu: za usuniecie dębu bez wymaganego 
zezwolenia, którego obwód na wysokości 130 cm wynosi 100 cm administracyjna kara 
pieniężna będzie wynosić: (100 cm x 89,39 zł x 2,37 x 3) 63 556,29 zł!. 

 


