
 
 

KARTA USŁUG 
 

Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (076) 81 88 285, fax. (076) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl 
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30  - 16.30 
 

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 86 684.wew.110. 

 
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. z 2016r.,  

poz. 2134 ze zm.), 
2. Art.20 ust.1, art.34 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

(tj. Dz.U. z 2017r., poz.1332) 
3. Art. 35, 77, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1257),  
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. 

poz.1827) 
 

mailto:urzad.miejski@chojnow.net.pl


Uwagi: 
1. Wydanie zezwolenia każdorazowo poprzedzone jest lustracją w terenie przez 

pracowników Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. 
2. Drzewa i krzewy wycięte bez zezwolenia podlegają administracyjnej karze 

pieniężnej wymierzanej przez Burmistrza. Karze podlega również 
zniszczenie terenów zieleni. 

3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

 



                                                                                                                     Chojnów, dnia .................... r. 
Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i Imię / Jednostka:  

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

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

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

         Burmistrz Miasta Chojnowa  
         pl. Zamkowy 1 
         59-225 Chojnów 

 
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 

 
Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego  
na terenie nieruchomości położonej w Chojnowie przy ulicy ........................................, na działce nr ........ 
obręb  ...............................: 
1. Gatunek i obwód pnia drzewa wnioskowanego do usunięcia, zmierzony na wysokości 130 cm od 
powierzchni ziemi 1: 
........................................................................................................................................................... 
2. Przyczyna zamierzonego usunięcia: 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. Planowany termin wycinki: ............................................................... 
4. Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 2: 

TAK –           NIE –  
 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że występując          w 
charakterze wnioskodawcy w niniejszej sprawie, posiadam następujący tytuł prawny do władania 
nieruchomością, na której rosną drzewa i/lub krzewy stanowiące przedmiot wniosku 3: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Do wniosku załączam (właściwe zakreślić): 
 zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa4 
 rysunek lub mapę określającą usytuowanie danego drzewa w stosunku do granic nieruchomości i 
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości 5 
 owiadczenie o udostpnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 6 
 projekt planu nasadze zastpczych lub przesadzenia drzew, o ile s planowane (rysunek, mapa lub 
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew 
oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania) 
 inne: ……...…………………………………………………………………………………................. 

 
 
 

................................................................ 
                                                                                                     podpis wnioskodawcy 7             

 



 
 

- 2 - 
Wyjaśnienia: 
 
1 W przypadku, gdy z jednej karpy korzeniowej wyrasta więcej niż jeden pień, pomiaru obwodu dokonuje 
się dla wszystkich pni oddzielnie. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm każdy  
z przewodników traktuje się jako odrębne drzewo. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm nie posiada pnia – 
pomiaru dokonuje się bezpośrednio poniżej korony drzewa. 
2 Należy znakiem X zaznaczyć właściwe pole wyboru. 
3 Tytuł prawny posiadania nieruchomości wynikać może np. z prawa własności/współwłasności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu i in. 
4 Załącznik nie jest wymagany, w przypadku wniosku składanego przez: 
• użytkownika wieczystego, 
• spółdzielnię mieszkaniową, 
• wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną 

zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 
• zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, 
• posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
5 W przypadku, gdy wycinka związana jest z realizacją inwestycji, dla której wymagany jest projekt 
zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do 
wniosku dołączyć należy ww. projekt, sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane; 
6 Załącznik wymagany w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej. 
7 W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wniosek winni podpisać wszyscy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                            

                                                                                                        Chojnów, dnia .................... r. 
Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i Imię / Jednostka:  

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

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

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

         Burmistrz Miasta 
         Chojnowa  
         pl. Zamkowy 1 
         59-225 Chojnów 

 
 

Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewu 
 

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), wnoszę o wydanie zezwolenia na usunięcie  krzewu rosnącego na 
terenie nieruchomości położonej w Chojnowie przy ulicy ................................, na działce nr ............obr. 
........: 
1.Gatunek i powierzchnia zajęta przez krzew wnioskowany do usunięcia (w m2): 
…................................................................................................................................................................. 
3. Przyczyna zamierzonego usunięcia: 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4. Planowany termin wycinki: ............................................................... 
5. Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 2: 

TAK –           NIE –  
 
 
Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że występując    
 w charakterze wnioskodawcy w niniejszej sprawie, posiadam następujący tytuł prawny do władania 
nieruchomością, na której rosną krzewy stanowiące przedmiot wniosku 3: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Do wniosku załączam (właściwe zakreślić): 
 zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie krzewu 4 
 rysunek lub mapę określającą usytuowanie danego krzewu w stosunku do granic nieruchomości    
     i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości 5 
 owiadczenie o udostpnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 6 
 projekt planu  nasadzeń zastępczych lub przesadzenia krzewu, o ile są planowane (rysunek, mapa lub 
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie krzewu 
oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania) 
 inne: ……...…………………………………………………………………………………................. 

 
 

................................................................ 
                                                                                                     podpis wnioskodawcy 7 

 



 
Wyjaśnienia: 
 
2 Należy znakiem X zaznaczyć właściwe pole wyboru. 
3 Tytuł prawny posiadania nieruchomości wynikać może np. z prawa własności/współwłasności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu i in. 
4 Załącznik nie jest wymagany, w przypadku wniosku składanego przez: 
• użytkownika wieczystego, 
• spółdzielnię mieszkaniową, 
• wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną 

zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 
• zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, 
• posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
5 W przypadku, gdy wycinka związana jest z realizacją inwestycji, dla której wymagany jest projekt 
zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do 
wniosku dołączyć należy ww. projekt, sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane; 
6 Załącznik wymagany w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej. 
7 W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wniosek winni podpisać wszyscy 
współwłaściciele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


