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Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
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piątek 7.30  - 14.30 

 
 
Nazwa usługi:  

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 

 
Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 12a, II p, 
tel. (76) 81 86 680. 

 
Sposób załatwienia sprawy: 

Zezwolenie lub odmowa zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.  
 
Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek właściciela, posiadacza nieruchomości, inwestora. Wzór wniosku 
 w załączeniu. 
2. Załączniki do wniosku: 
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do 
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na 
tej nieruchomości, 
- zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów 
w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu a także, gdy 
proponowane do usunięcia drzewa lub krzewy znajdują się poza jej granicami, 
- zgoda właściciela terenu w zakresie usytuowania przesadzanych lub 
posadzonych drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy, 
- w przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby 
załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez 
właściciela lub prokurenta), 
- w przypadku inwestycji: inwentaryzację zieleni na terenie objętym inwestycją 
z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do usunięcia. Inwentaryzacja winna być 
sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej 
mapy obejmującej projekt zagospodarowania terenu, ze wskazaniem 
zaistniałych kolizji z zielenią. 

 
Opłaty:                                    

Brak     
 
Czas załatwienia sprawy: 

Do miesiąca od złożenia wniosku a w przypadkach skomplikowanych 
do dwóch miesięcy.  

 



Tryb odwoławczy 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

Podstawa prawna: 
1. Art.83-85 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
2009r.Nr.151,poz 1220 ze zm. ), 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. 
w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 
Nr 228, poz.2306, ze zm.)  
3. Art.20 ust.1, art.34 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, ze  zm.) 
4. § 8 i § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
Nr 120, poz.1133), 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2004r. w sprawie 
trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub 
krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, 
zadrzewień albo drzew lub krzewów  (Dz. U. z 2004 r., Nr 219, poz.2229), 
6. Art.35,77,104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, ze zm.), 
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 225, poz.16352, ze zm.) 

 
Uwagi: 

- Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów: 
 w lasach, owocowych - z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków, sadzonych na plantacjach, których wiek nie 
przekracza 10 lat. 
- Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej 
od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz  rodzaju  
i gatunku. Opłatę za usunięcie krzewów ustala się na podstawie stawki za 1m2 
powierzchni pokrytej krzewami. Na wniosek, złożony w ciągu14 dni od dnia  w 
którym decyzja stała się ostateczna, opłatę można rozłożyć na raty lub 
przesunąć termin jej płatności ,na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia 
za tym sytuacja materialna wnioskodawcy. Wysokość stawek jest określana 
przez ministra właściwego do spraw środowiska w terminie do dnia 31 
października każdego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".  
- Wydanie zezwolenia każdorazowo poprzedzone jest lustracją w terenie przez 
pracowników Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. 
- Drzewa i krzewy wycięte bez zezwolenia podlegają administracyjnej karze 
pieniężnej wymierzanej przez Burmistrza. Karze podlega również zniszczenie 
terenów zieleni. 
- Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
 



 
Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i Imię / Jednostka:  

............................................................................................................. 
Adres:  

............................................................................................................. 
Nr telefonu  

.......................................................................................................... 
 
 

                                                                                              Burmistrz Miasta Chojnowa 
                                                                         Pl. Zamkowy 1 

                                                                           59-225 Chojnów 
 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW * 
 
Wnoszę o wydanie zezwolenia na wycinkę: 
drzew*     w ilości ..................szt. 
krzewów* w ilości ..............m2 
gatunku ................................................................................................................................................... 
                              (podać nazwę gatunku drzew lub krzewów) 
o obwodach pnia mierzonych na wysokości 1,30 m .............................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
rosnących na nieruchomości położonej w obrębie nr ................ oznaczonej numerem geodezyjnym 
................................. , przeznaczonej  ...................................................................................... ............. 
................................................................................................................................................................. 
                   ( podać przeznaczenie terenu, na którym rosną krzewy lub drzewa) 
stanowiącej  własność ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
               (podać imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub nazwę jednostki organizacyjnej) 
Uzasadnienie konieczności wycinki: 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
Termin wykonania wycinki: 
………………………………………………………………………………………………….............
..............……........................................................................................................................................... 
 
W załączeniu: 
1.Rysunek lub mapa określająca usytuowanie krzewu w stosunku do granic nieruchomości  
   i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 
 
 
      .................................                                                                        .......................................... 
     /miejscowość data   /                                                                         /  podpis Wnioskodawcy/ 
 
* niepotrzebne skreślić 
 


