
OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO  
Nazwa usługi Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i 

krzewów 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Anna Kwarta - Inspektor ds. ochrony środowiska i 

drogownictwa 
pokój nr 10 

Podstawa prawna 1. Art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz.U.nr 92,poz.880) 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 
października 2004r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U.Nr 
228 poz.2306) 
3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 
października 2004r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie 
zieleni na rok 2005 (MPNr 44 poz.779)  

Wymagane dokumenty Wniosek zawierający: 
- imie,nazwiskoi adres albo nazwę i siedzibę 
posiadacza i właściciela nieruchomości 
- tytuł prawny władania nieruchomością 
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu 
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm 
- przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub 
krzew 
- przyne i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub 
krzewu 
- wielkość powierzchni,z której zostaną usunięte 
krzewy  

Opłaty Opłata w znakach skarbowych od podnia(wniosku)-
5,00 zł 
Załączniki do podania-0,50 zł 
Opłata od zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów: 
- osobom fizycznym na cele niezwiązane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej-20 zł 
- od pozostałych zezwoleń-76 zł  

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zezwolenia  
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia na 

wycinke drzew lub krzewów do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 

Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od złożenia wniosku 
Inne informacje Przed wydaniem zezwolenia przeprowadzana jest wizja 

lokalna w terenie 
Formularz do pobrania Wniosek na wycięcie drzew lub krzewów 
Nazwa usługi Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego 

drogi gminnej 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Anna Kwarta - Inspektor ds. ochrony środowiska i 

drogownictwa 
pokój nr 10 

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity (Dz.U. z 2004r.Nr 
204,poz.2086 z późń.zm.) 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 
2004r. w sprawie określenia warunków udzielania 

http://www.redziny.pl/upload/wniosek_na_wycinke_drzew.pdf


zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
(Dz.U.Nr140,poz.1481) 
3.Uchwała nr 42/XV/2004 Rady Gminy w Rędzinach z 
dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

Wymagane dokumenty Wniosek,który powinien zawierać: 
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę 
podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego 
- cel zajęcie pasa drogowego 
- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, 
a w przypadku reklam powierzchnię reklamy, 
planowany okres zajęcia pasa drogowego. 
Do wniosku, o którym mowa wyżej należy załączyć: 
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 
1:500,z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego 
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie 
pasa drogowego wpływa na ruch, jeżeli zajęcie pasa 
drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza 
widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie 
zmian w istniejącej organizacji pojazdów i pieszych 
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 
000 z przeznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 
drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia 
robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji 
ruchu 
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na 
budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub 
o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót 
właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej 
- projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie 
drogowym  

Opłaty Opłata za zezwolenie naliczana jest na podstawie 
Uchwały nr 42/XV/2004 Rady Gminy w Rędzinach z 
dnia 28 czerwca 2004 . w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,zgodnie z 
treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 
czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
(Dz.U.Nr 76,poz.2281) i zależne są od 
powierzchni,celui okresu zajęcia pasa drogowego 

Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji 
Tryb odwoławczy Nie przysługuje 
Termin załatwienia sprawy W terminie 30 dni od złożenia wniosku 
Inne informacje  
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego  
Opracowanie: Anna Kwarta 

Zatwierdził: Bożena Młyńczak - Sekretarz Gminy 
 


