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Sprawa 
Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty 

naliczanej za usunięcie drzew lub krzewów 

 

Podstawa Prawna 

 Art. 87 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r.poz.627). 

 Art. 35, 50 § 1, 77, 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.poz.267). 

 Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 13 września 2013r. r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. 2012r.poz.1282). 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 13 

Jednostka odpowiedzialna 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wykonujący jednocześnie zadania 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami  

Tel.:784 338 628 lub 95 768 01 30 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek (wzór w pliku do pobrania, lub dostępny w Urzędzie Gminy, pok. 

nr 13) od posiadacza nieruchomości złożony w ciągu 14 dni od dnia, w 

którym decyzja o wymiarze opłaty stała się ostateczna, zawierający: 

 imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby posiadacza 

nieruchomości, 

 informacja, której decyzji o naliczeniu opłaty dotyczy wniosek (znak i data 

wydania decyzji, oznaczenie terenu na którym rosną drzewa lub krzewy 

będące przedmiotem decyzji). 

 wnioskowana ilość, wysokość rat oraz termin ich płatności.  

 uzasadnienie zawierające informacje co do faktycznej trudnej sytuacji 

materialnej uniemożliwiającej uiszczenie opłaty w terminie 14 dni od dnia, 

w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.  

2. Załączniki: 

3. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 

poprzedzający złożenie wniosku lub inne dokumenty poświadczające 

sytuację materialną wnioskodawcy; 

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty; 

Opłaty 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10,00 zł 

 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy 
Do 30 dni, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania (za pośrednictwem 

organu wydającego decyzję) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Szczecinie w terminie 14dni od dnia jej doręczenia. 

Uwagi 

Procedura dotyczy rozłożenia na raty lub odroczenia na okres do 3 lat opłaty 

naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów (art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody). 

Decyzja w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia opłaty jest decyzją uznaniową, 

wobec powyższego wnioskodawca winien przedstawić niezbędne dokumenty 

poświadczające sytuację materialną uniemożliwiającą uiszczenie opłaty w terminie 

14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty za usunięcie drzew 

lub krzewów stała się ostateczna. 

Dokumenty do pobrania Formularz wniosku 
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