
 

 

U R Z Ą D  M I E J S K I  W  D U K L I  
 

Adres: ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla 

Konto bankowe: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013 

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 7:00-15:00 

e-mail: gmina@dukla.pl, strona internetowa: www.dukla.pl 

tel. +48 13 433 00 34, fax. +48 13 433 10 11 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 

Miejsce załatwienia sprawy 
Wydział Gospodarczy, I piętro, pokój nr 102, 

 tel. 13 432 91 71, e-mail: bszczepanik@dukla.pl  

Osoba załatwiająca sprawę Bartosz Szczepanik – Inspektor ds. lasów mienia komunalnego 

Wymagane dokumenty 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (art 83b 

UOP) [.xlsx] 

 

Do druku: 

Wniosek do druku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 

(art 83b UOP) [.pdf] 

Opłaty 

Opłata administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów: 

ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju              

i gatunku drzewa lub od wielkości powierzchni pokrytej krzewami. 

Termin załatwienia sprawy 
Do 1 miesiąca a w przypadku spraw wymagających dodatkowych 

wyjaśnień do 2 miesięcy. 

Tryb odwoławczy 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie,                               

za pośrednictwem Burmistrza Dukli, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji. 

Inne informacje 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa 

się w: 

1) postaci papierowej albo 

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.”  

*w celu złożenia w formie dokumentu elektronicznego należy pobrać plik 

z wnioskiem [.xlsx], wypełnić, podpisać profilem zaufanym, podpisem 

zaufanym bądź profilem osobistym następnie wysłać za pośrednictwem 

platformy epuap.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu 

Miejskiego w Dukli:  /dukla/skrytka 
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*Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator 

zabytków. 

 

*Z wnioskiem może wystąpić: 

 posiadacz nieruchomości, za zgodą właściciela tej nieruchomości, 

 właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kc jeżeli drzewa 

lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 

Podstawa prawna 
Art. 83, art. 83a, art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U.2022.916 z późn. zm.) 

 

 


