
 

 

 

KARTA INFORMACYJNA OS - 10 

Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości 
będących własnością gminy. 

Wydanie nr 20 z dnia 02.11.2022r 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze  
zm.). 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wniosek zawierający następujące elementy:  
1) Nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których 

mowa w  art. 49§1 Kodeksu cywilnego. 
2) Oświadczenie o posiadanym tytule prawny władania nieruchomością albo oświadczenie 

o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego, 
3) Nazwę gatunku drzewa lub krzewu. 
4) Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości 

drzewo, posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia 
bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

5) Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew. 
6) Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy 

usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
7) Rysunek, mapę 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. 

8) Projekt planu: 
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 

mniejszej niż powierzchnia 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) przesadzenie 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. 

9) 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 środowisk, jeżeli 
jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 



 

 

10)  Zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom 
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeśli zostały 
wydane. 

III. OPŁATY 

Zwolnione z opłaty skarbowej. 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Terminy załatwiania sprawy określa art. 35 kpa: 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu  
o dowody przedstawione przez stronę, 

- nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie 
skomplikowanych. 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Brzostowskiego 2, pokój nr 101 i 102, tel. (87) 643 
96 64 lub (87) 643 96 88. 

Niezbędne dokumenty należy złożyć do Biura Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego 
w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pokój nr 1 ( pn. - pt. 730 – 1530). 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty 
Augustowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

VII. UWAGI 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do 
ich uzupełnienia. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu 
formularza opracowanego przez Starostwo i dostępnego na stronie internetowej Starostwa. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą 

główną przy ul.3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie 

pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie 

Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) tj.: ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione  na podstawie 

przepisów prawa, Poczta Polska S.A. w zakresie adresu lub podmioty uprawnione do 

niszczenia dokumentacji na podstawie zgody archiwum państwowego, po upływie 

okresu przechowywania tej dokumentacji. Mogą być również audytorzy ISO 9001, jeśli 

Pani/Pana akta zostaną wybrane do sprawdzenia. 
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5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Pani/Pana sprawy przez 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie – jest to 

zazwyczaj miesiąc i dalej, licząc od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego, przez 

okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

zgodnie z kategorią archiwalną BE5 – przez 5 lat. Po tym okresie akta sprawy poddawane 

są procedurze ekspertyzy Archiwum Państwowego. Jeśli okres przechowywania nie 

zostanie wydłużony, dokumenty zostaną poddane procesowi brakowania (niszczenia), co 

zazwyczaj trwa około 6 miesięcy. 

6. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

10. Administrator nie przekazuje bez Pani/Pana zgody i wiedzy, danych osobowych 

odbiorcom w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 


