
Urząd Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45                                                                                                                

05-822 Milanówek                                                                                                       

tel. (22) 758-30-61/62 

fax.(22) 755-81-20 

 

K A R T A    U S Ł U G      N R   OŚZ/02B 
  
 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI ZIELENIĄ (OŚZ) 
 

 

 

Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWÓW (dotyczy 

pozostałych) 

 
 

 

Odpowiedzialny za daną usługę:  
Emilia Parchan – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

Zofia Krawczyk – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

Nr pokoju:      budynek C, parter, pokój nr 1 

Nr telefonu:    (22) 758-30-61  - wew. 204 

Godz. pracy:   poniedziałek 8
00

-18
00   

wtorek-czwartek 8
00

-16
00  

piątek 8
00

-15
00   

 

 

Wymagane dokumenty i wnioski: 

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – 

formularz wniosku dostępny jest w Punkcie Obsługi Interesanta lub na stronie 

internetowej : www.milanowek.pl; 

2. Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów  

w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której 

mowa w art. 83 ust. 4 

3. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi 

współwłasność. 

4. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli sąsiedniej działki w przypadku, gdy drzewa lub 

krzewy rosną na granicy nieruchomości. 

5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

6. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo 

oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego. 

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   liczba 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) przesadzenia 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   

 

http://www.milanowek.pl/


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 środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona 

na wniosek realizującego przedsięwzięcie; 

10. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom 

określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, 

jeżeli zostało wydane. 
 

Ustawowy termin odbioru dokumentów: 30 dni 
 

 

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania 

decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem 

Burmistrza Miasta Milanówka.  
 
 

Odbiór decyzji:  wg. ustaleń – osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Zielenią w budynku C (pokój nr 1) lub drogą pocztową 

Uwagi: Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta (budynek A, I piętro) lub w 

Punkcie Obsługi Interesanta (budynek C, parter) 
 

 

Podstawa prawna:   

1.  Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016r., poz. 2134); 

2.  Ustawa z dnia 14.05.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257). 

 
Opracował: Emilia Parchan - inspektor        data 11-10-2017 

Sprawdził: Emilia Misiak – Kierownik  Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   data 11-10-2017 

      


