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I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z 

późniejszymi zmianami)  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);  

3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew 

i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (Monitor Polski Nr 95, poz. 963)  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 r. Nr 228, poz. 2306) 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodny z art.. 83 ust. 4 ustawy o ochronie 

przyrody jest składany do starosty wysokomazowieckiego w sytuacji gdy wnioskodawcą jest wójt gminy lub 

jego jednostka budżetowa. 

2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem 

urządzeń, o których mowa w Art. 49 § 1 kc - jeżeli drzewa i krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń - 

do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 

3. Tytuł prawny władania nieruchomością (nie dotyczy urządzeń, o których mowa w Art. 49 § 1 kc  

4. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 

budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości; 

III. OPŁATY 

Czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej (organy Samorządu Terytorialnego zwolnione są z 

opłat). 

Pozostałe opłaty zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 

2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszącymi jej aktami wykonawczymi 

wymienionymi powyżej (wysokość i forma wniesienia) naliczane są w prz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami)dmiotowej decyzji 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do miesiąca od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, 

-  w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. 

 

V.  SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a, Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony 

Środowiska , pokój nr 44, telefon: (086) 275 24 17. 

 

VI.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem , ul. Ludowa 15a, Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony 

Środowiska , pokój nr 44, telefon: (086) 275 24 17. 

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Starosty 

Wysokomazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

VIII. UWAGI 

Szczegółowych informacji udzielają  pracownicy Wydziału  Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

 


