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 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627z późn. zm.), 

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

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

 obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar za 

zniszczenie zieleni na dany rok kalendarzowy, 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. 

zm.), 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).  

 
 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  

 tytuł prawny do władania nieruchomością – dopuszczalna forma: wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi 

wieczystej, akt notarialny (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem), 

 rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości 

i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

 zgoda właściciela nieruchomości na wycinkę dołączona w przypadku kiedy osoba składająca wniosek nie jest 

właścicielem, 

 
 Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, Sekretariat, tel.: (81) 881 62 01. 

 
 opłata za usunięcie drzew lub krzewów jest naliczana, gdy usunięcie drzew jest związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, zależnie od gatunku i obwodu pnia oraz stawki za usunięcie 1m2 powierzchni 

pokrytej krzewami, 

 stawki podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej, ogłoszone w Monitorze Polskim, 

 opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Końskowola: 
nr rachunku: 06 8741 0004 0000 2206 2000 0010 

 
  do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.  

 
 Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, 

ul. Zana 38 C, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Wójta Gminy Końskowola, w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia. 
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 nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat, 

 nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody –
na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową, 

 wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez 
wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba 
usuwanych drzew lub krzewów, 

 w odniesieniu do drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych bądź na gruntach 
stanowiących własność gminy zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów wydaje starosta, 

 w odniesieniu do drzew lub krzewów rosnących w pasie dróg powiatowych oraz dróg krajowych zezwolenie 
na usunięcie drzew/ krzewów wydaje wójt gminy po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Lublinie, 

 w przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków decyzje 
wydawane są przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie,  ul. Archidiakońska 4,  20-113 Lublin,  

 przed wydaniem zezwolenia pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin w terenie i bada stan faktyczny ze 
stanem przedstawionym we wniosku, 

 samowolne usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia wiąże się z naliczeniem kar. 
 

 
Godziny pracy Urzędu Gminy Końskowola: 

 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; 

 środa - 9:00 – 17:00 
 

Interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Końskowola przyjmowani są przez: 

 Wójta Gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; środę - 8:00 – 9:00 

 Sekretarza Gminy w przypadku nieobecności Wójta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; 
środę - 9:00 – 17:00   
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