
 

KARTA USŁUGI 
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. Armii Krajowej 12 

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW  (Ratusz Miejski), tel.: (9 4) 35-51-638 

MKZ 06 POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU  
NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ  DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 

1. PODSTAWA PRAWNA  
Podstawa prawna: art.83a ust.1 ustawy z dn.16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 
2015.1651))     
2. FORMA  ZAŁATWIANIA  SPRAWY  

Decyzja. 
 

3. WYMAGANE DOKUMENTY :  
1) Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu 

nieruchomości wpisanej  do rejestru zabytków (MKZ-06 – DO2).  
2) Załączniki: 
a. mapa terenu nieruchomości z zaznaczoną i opisaną lokalizacją przedmiotowej zieleni, 

zgodnie z wykazem zieleni podanym we wniosku, 
b. upoważnienie do występowania z wnioskiem w imieniu posiadacza nieruchomości czy 

właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego, 
c. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ww. upoważnienie w kwocie 17,00 zł (z zastrzeżeniem 

wyjątków uiszczenia przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej), 
d. zgoda właściciela nieruchomości (tylko w przypadku składania wniosku przez posiadacza 

nieruchomości i za wyjątkiem użytkownika wieczystego), 
e. dokumentacja zawierająca wykaz przedmiotowej zieleni. 

 
4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 

 
5. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

Wydanie pozwolenia na usuni ęcie drzew i krzewów w zwi ązku z pracami 
porządkowymi na terenie zabytkowej zieleni  nie podlega opłacie.   
Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015.783 t.j. z późn.zmianami.). 
Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie 
skarbowej. 

 

6. TERMIN ODPOWIEDZI 
Do 30 dni. 
 

7. KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA: 
Miejski Konserwator Zabytków w Kołobrzegu. 

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY   
Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.  Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji. 

 

9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW  
Odbiór decyzji odbywa się za pośrednictwem poczty lub w siedzibie MKZ w Kołobrzegu, ul. 
Armii Krajowej 12 p. 23 (po uprzednim uzgodnieniu z MKZ) 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE   - verte  
  

Opracował: Miejski Konserwator 

Zabytków Ewa Kowalska 

Data:  20.01.2016 

Sprawdził: Sekretarz Miasta 

Ewa Pełechata 

Data:……01.2016 r.  

Zatwierdził: Prezydent Miasta 

Janusz Gromek 

Data: ……01.2016 r.  

 



 
1. Kwestie związane z usuwaniem drzew lub krzewów regulowane są przepisami art.83a ust.1 - 87  i 
art.90 ww. ustawy o ochronie przyrody, 
 
2. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków nie wymaga usuwanie drzew lub krzewów: 
 
a) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; 
b) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
c) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o 
lasach; 
d) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub 
zoologicznych; 
e) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych 
między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości 
mniejszej niż 3 m od stopy wału; 
f) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają 
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, 
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 
g) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego 
organu; 
h) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby 
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 
i) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego 
ochroną krajobrazową; 
j) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań 
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo 
planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 
k) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 
l) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 
*  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury 
kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie 
na zlecenie gminy lub powiatu. Ww. podmioty w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, 
przekazują do wojewódzkiego konserwatora zabytków, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich 
usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną 
przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew; 
**  inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 
 
3. Usunięcie drzew lub krzewów w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych 
gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, 
 
4. Usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku 
narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu dyrektorem parku narodowego lub 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
 
5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub 
krzewu. 
 

 


