
 
 

 

Karta usług realizowanych 
w Starostwie Powiatowym w Ełku 
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Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
tel. +48 87 621 83 00, fax. +48 87 621 83 39 

www.powiat.elk.pl                                   powiat@powiat.elk.pl  

Nazwa sprawy Wydanie decyzji na wycinkę drzew w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa 

Podstawa prawna Art. 13, art. 14a, art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach 

 ( t.j. Dz.  U.  z  2020 r.  poz. 6 z późn.zm. ) 
Wymagane dokumenty Zawiadomienie o zamiarze pozyskania drzew z lasu prywatnego z podaniem danych 

osobowych właściciela lasu oraz podanie numeru działki geodezyjnej i obrębu na 
których znajduje się las. 

 

Opłaty Zgodnie z częścią III ust. 44 kol. 4, pkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej ( Dz. U.  2019 r.  poz. 1000 z późn.  zm.)   wydanie zezwolenia na  usunięcie 
drzew lub krzewów jest zwolniona z wnoszenia opłaty skarbowej. 

Sposób dostarczenia 
dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego 
pełnomocnika, względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ełku. 
 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

Biuro Starosty Ełckiego, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127 
www.powiat.elk.pl 

Tel.   621 83 00 e-mail: sekrteriat@powiat.elk.pl 
Fax.  621 83 39 
Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym 
pracownikiem kieruje do niego interesanta. 
 

Sprawę załatwia i udziela 
szczegółowych wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 376 (II piętro),  

Tel.  87 621 83 16 

slawomir.truszkowski@powiat.elk.pl 
 

Godziny urzędowania 
Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30. 

Termin załatwienia sprawy Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego  ( Dz.  U.  z  2020,  poz. 256 z późn.zm.) : 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej 
zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w 
oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia 
postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z 
urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do 
ustalenia na podstawie danych,  którymi rozporządza ten organ, 

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w 
postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,  

W większości przypadków sprawa jest załatwiana w terminie do miesiąca od dnia 
złożenia wniosku. 
 

Sposób załatwienia sprawy Rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej wycinki drzew następuje po dokonaniu 
inwentaryzacji stanu lasu na gruncie i wydaniu decyzji lub odpisu z 
uproszczonego planu urządzenia lasu jeżeli jest opracowny. 
 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. 



Informacje dodatkowe 
 

Zgodnie z art. 14a ust. 1 i 3 ustawy o lasach drewno po jego wycince jest 
cechowane przez tutejszy organ, który wydaje  posiadaczowi  lasu  świadectwo 
legalności jego pozyskania. 

 


