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Urząd Gminy Biskupice  

 

Tomaszkowice 455, 32  - 020 Wieliczka 
tel.  12 250 - 68 – 99,  12 289 - 70 -70 

fax. 12 250 - 67 - 66 

e-mail: ug@biskupice.pl 
www.biskupice.pl 

 

Nr karty: 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

  

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami  

i Ochrony Środowiska  

Stanowisko ds. ochrony środowiska  

tel. 12 289-70-87 

I piętro, pok.12 

 

Godziny przyjęć: 
Poniedziałek - 9.00 – 17.00  

wtorek - piątek 7.30 – 15.30  

 

Właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru 

usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego; 

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
 

Sposób załatwienia 

Złożenie pisemnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (druk zgłoszenia) 

Termin załatwienia sprawy 

1) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, 

odpowiednio: 1) nazwy gatunku drzewa; 2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, 

a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa. 
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2) po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji 

administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie 

wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

Czas realizacji 

21 dni na przeprowadzenie oględzin + 14 dni od oględzin na wniesienie sprzeciwu + czas 

przesyłki sprzeciwu. 

Opłaty 

Zwolnione z opłaty skarbowej. 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie od sprzeciwu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Biskupice w terminie 14 dni od daty otrzymania 

sprzeciwu. 

  

Uwaga ! 
Powyższe zasady nie dotyczą podmiotów nie będących osobami fizycznymi. Podmioty te 

zobowiązane są uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1257 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) 

 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Data: Data:  

Podpis:  Podpis: Podpis: 

 


